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1012	  VB	  Amsterdam	  

(020)	  525	  3278	  
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Agenda	  
1. Opening	  
2. Post	  in/uit	  
3. Notulen	  &	  Actiepuntenlijst	  
4. Mededelingen	  
5. Update	  Commissies	  &	  Afgevaardigden	  
6. Vaststellen	  agenda	  
7. Datum	  inwerkweekend	  
8. Commissievoorzitter	  O&O	  
9. Sollicitatieprocedure	  Raadsassistent	  
10. Bezuinigingen	  
11. Wvttk	  
12. Rondvraag	  en	  sluiting	  

1. Opening	  
De	  Haan	  opent	  de	  vergadering.	  1	  

2. Post	  in/uit	  
Ingekomen	  mail:	  2	  
	  3	  
-‐	  Officiële	  uitnodiging	  CoBo	  FSR	  FMG	  24	  oktober	  4	  
-‐	  Officiële	  uitnodiging	  CoBo	  Off-‐Screen	  29	  oktober	  5	  
-‐	  Uitnodiging	  voor	  de	  ARV	  van	  ALPHA	  28	  oktober	  	  6	  
-‐	  Het	  beleidsplan	  van	  de	  FSR	  AMC-‐UvA	  7	  
-‐	  Reactie	  ASVA	  en	  CSR	  aan	  FMG	  betreffend	  DvhJ	  8	  
-‐	  Vraag	  van	  Harriet	  Bergman	  om	  een	  debattoernooi	  voor	  FGw	  studenten	  te	  organiseren	  	  9	  
-‐	  De	  aankondiging	  van	  het	  aantreden	  van	  een	  nieuwe	  AS	  bij	  de	  CSR	  10	  
-‐	  Conceptagenda	  CSR	  11	  
-‐	  De	  ICTO	  Nieuwsmail	  12	  
-‐	  ALPHA	  nieuwsbrief	  nr.	  2	  13	  
	  14	  
Uitgaande	  mail:	  15	  
	  16	  
-‐	  Een	  aantal	  studenten	  die	  uit	  de	  mailinglist	  willen	  zijn	  doorgestuurd	  naar	  Fopma	  17	  
-‐	  De	  student	  met	  de	  klacht	  over	  de	  CoBo	  is	  uitgenodigd	  om	  over	  haar	  klacht	  te	  spreken	  18	  

Verder	  zijn	  er	  een	  aantal	  mails	  die	  (naar	  mijn	  weten)	  nog	  op	  antwoord	  wachten,	  dit	  zijn:	  19	  
-‐	  Een	  vraag	  van	  Martin	  Wesseling	  over	  het	  onderzoeksbeleid	  op	  de	  FGw	  (ontvangen	  op	  3	  20	  

	   	  
	   Notulen	  PV	  FSR	  FGw	  22	  oktober	  2014	  

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

Afwezig	   Lisa	  Koks,	  Linda	  van	  Exter	  

Gast	   	  

Notulist	   Astrid	  Zwinkels	  
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oktober)	  De	  Haan	  beantwoordt	  deze	  en	  laat	  dit	  aan	  Zwinkels	  weten.	  (ACTIE)	  1	  
-‐	  Een	  vraag	  over	  de	  opinie	  over	  het	  leenstelsel	  van	  de	  FSR	  (ontvangen	  op	  14	  oktober)	  2	  
-‐	  De	  vraag	  over	  het	  te	  organiseren	  debattoernooi	  (ontvangen	  18	  oktober)	  V&C	  stelt	  een	  mening	  3	  
hierover	  op	  en	  stuurt	  een	  antwoord	  naar	  Zwinkels	  (ACTIE)	  4	  
-‐	  De	  adviesaanvraag	  Concept	  Deel	  B	  OER	  Archeologie	  (ontvangen	  10	  oktober)	  5	  
	  6	  
Overig:	  7	  
-‐	  De	  haan	  is	  uitgenodigd	  door	  Van	  Vree	  om	  samen	  met	  de	  voorzitter	  van	  de	  OR	  te	  praten	  over	  de	  8	  
bezuinigingen.	  	  9	  

3. Vaststellen	  notulen	  &	  actielijst	  
De	  notulen	  van	  15	  oktober	  worden	  met	  in	  acht	  name	  van	  de	  wijzigingen	  vastgesteld.	  10	  

4. Mededelingen	  
Koks	  is	  afwezig	  en	  heeft	  Schotel	  gemachtigd.	  11	  

Van	  Exter	  is	  afwezig	  en	  heeft	  De	  Groen	  gemachtigd.	  	  12	  

	  13	  

De	  Haan	  was	  vandaag	  met	  Schotanus	  en	  Heinemans	  bij	  de	  PV	  van	  de	  CSR.	  Het	  enige	  14	  

lichtpuntje	  hier	  was	  hoe	  goed	  Lotten	  functioneerde	  in	  de	  CSR.	  Hij	  heeft	  het	  hier	  super	  goed	  15	  

gedaan.	  De	  rest	  was	  beneden	  ieder	  pijl.	  	  16	  

Van	  Exter	  wilde	  graag	  haar	  steun	  uitspreken	  voor	  de	  kandidatuur	  van	  Schotanus.	  	  17	  

Van	  Weeren	  en	  Hazelhoff	  moeten	  om	  half	  7	  weg.	  	  18	  

5. Update	  Commissies	  &	  afgevaardigden	  
V&C:	  19	  

Eén	  aanvulling	  is	  dat	  volgende	  week	  maandag	  van	  19.00	  tot	  21.00	  de	  OC	  bijeenkomst	  20	  

is	  in	  de	  doelenzaal.	  De	  OC’s	  worden	  hiervan	  via	  de	  mail	  op	  de	  hoogte	  gesteld.	  (ACTIE)	  21	  

De	  tweede	  aanvulling	  is	  dat	  mensen	  zo	  snel	  mogelijk	  de	  Belbin	  in	  moeten	  vullen.	  Ook	  is	  22	  

ze	  naar	  het	  overleg	  geweest	  van	  alle	  FSR-‐en.	  Iedereen	  vond	  dat	  V&C	  van	  onze	  FSR	  het	  23	  

erg	  goed	  doet.	  24	  

O&F:	  25	  

Schotel	  en	  de	  Haan	  waren	  bij	  het	  visueel	  plan	  van	  eisen	  van	  de	  nieuwe	  UB.	  Ze	  zijn	  naar	  26	  

de	  nieuwe	  locatie	  geweest.	  In	  hotel	  Arena	  was	  een	  brainstorm	  die	  vrij	  verschrikkelijk	  27	  

was.	  Iedereen	  wil	  IKEA-‐achtige	  stylisch	  meubels.	  Voor	  het	  echte	  plan	  van	  eisen	  wordt	  28	  

op	  een	  ander	  moment	  gesproken.	  Schotel	  zit	  nu	  ook	  in	  deze	  groep.	  Bij	  O&F	  is	  het	  29	  

verder	  over	  de	  bezuinigingen	  gegaan.	  30	  

CSR:	  31	  

Lotten	  geeft	  aan	  dat	  de	  CSR	  nog	  steeds	  met	  matching	  bezig	  is.	  Er	  is	  nog	  niets	  anders	  32	  

gebeurd	  dan	  dat	  de	  studenten	  gaan	  luisteren	  naar	  het	  bestuur.	  Verder	  is	  het	  over	  de	  33	  

kader	  brief	  gegaan.	  Daar	  hebben	  ze	  enkel	  de	  vragen	  behandeld	  die	  hen	  zijn	  voorgelegd.	  34	  

De	  kaderbrief	  is	  verder	  niet	  inhoudelijk	  besproken.	  Ook	  is	  er	  binnenkort	  een	  35	  

ouderavond	  en	  een	  heiweekend	  waar	  surprises	  worden	  gemaakt.	  De	  CSR	  heeft	  nu	  het	  36	  

standpunt	  ingenomen	  dat	  het	  ok	  is	  dat	  studenten	  zich	  na	  1	  mei	  niet	  meer	  in	  kunnen	  37	  

schrijven	  voor	  een	  studie	  aan	  de	  UvA.	  Er	  is	  wel	  een	  hardheidsclausule,	  dankzij	  Lotten.	  38	  

De	  CSR	  moedigt	  dus	  iedereen	  aan	  om	  zich	  overal	  maar	  voor	  in	  te	  schrijven.	  	  39	  

6. Vaststellen	  agenda	  
De	  agenda	  wordt	  als	  volgt	  vastgesteld:	  40	  
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7. Datum	  inwerkweekend	  
Schotanus	  heeft	  hier	  een	  vergaderstuk	  over	  ingediend.	  Schotanus	  geeft	  aan	  dat	  er	  eerst	  een	  1	  

andere	  datum	  stond,	  aangezien	  deze	  al	  vol	  was	  	  2	  

	  3	  

De	  FSR	  FGw	  geeft	  V&C	  het	  mandaat	  om	  de	  blokhut	  voor	  de	  data	  van	  13	  t/m	  15	  juni	  te	  4	  

boeken.	  5	  

	  6	  

Voor:	  11	  7	  

	  8	  

Het	  besluit	  is	  aangenomen.	  (BESLUIT)	  9	  

	  10	  

V&C	  boekt	  het	  inwerkweekend	  voor	  deze	  data	  via	  de	  formulieren	  op	  de	  website.	  (ACTIE)	  11	  

8. Commissievoorzitter	  O&O	  
Schotanus	  solliciteert	  voor	  de	  functie	  Commissievoorzitter	  Onderwijs	  &	  Onderzoek.	  12	  

Schotanus	  wordt	  verzocht	  om	  het	  lokaal	  te	  verlaten	  zodat	  de	  raad	  eventuele	  vragen	  voor	  13	  

haar	  kan	  bespreken.	  14	  

	  15	  

Door	  middel	  van	  briefjes	  wordt	  gestemd	  voor	  de	  sollicitatie.	  	  16	  

	  17	  

Schotanus	  is	  verkozen	  als	  Voorzitter	  O&O	  van	  de	  Facultaire	  Studentenraad	  der	  18	  

Geesteswetenschappen.	  (BESLUIT)	  19	  

9. Sollicitatieprocedure	  Raadsassistent	  
Hazelhoff	  is	  vertrokken	  en	  heeft	  Schotel	  gemachtigd.	  20	  

Van	  Weeren	  is	  vertrokken	  en	  heeft	  De	  Haan	  gemachtigd.	  21	  

	  22	  

Er	  is	  De	  Haan	  gevraagd	  om	  opties	  van	  de	  raadsassistenten	  uiteen	  te	  zetten.	  	  23	  

	  24	  

1. Een	  algemene	  raadsassistent	  die	  zelf	  kan	  bepalen	  hoe	  hij/zij	  werkt	  binnen	  de	  raad	  25	  

2. Een	  specifiek	  raadsassistent.	  Hierbij	  werf	  je	  een	  raadsassistent	  met	  een	  specifieke	  26	  

taak.	  Hier	  zijn	  verschillende	  vormen	  van:	  27	  

-‐ (3)	  Iemand	  neemt	  deel	  in	  een	  (aantal)	  specifieke	  commissie(s)	  en	  heeft	  daarom	  28	  

meer	  tijd	  dan	  de	  rest.	  29	  

-‐ (4)	  Iemand	  krijgt	  geen	  vaste	  commissie	  en	  werkt	  als	  vliegende	  keep.	  	  30	  

De	  Haan	  zelf	  heeft	  de	  voorkeur	  een	  specifiek	  raadsassistent	  aan	  te	  stellen	  die	  in	  31	  

bijvoorbeeld	  O&O	  gaat	  zitten	  en	  hier	  veel	  stukken	  gaan	  produceren.	  Achter	  alle	  opties	  kan	  32	  

aangegeven	  worden	  dat	  de	  raadsassistent	  stemrecht	  krijgt	  in	  de	  PV.	  	  33	  

	  34	  

Meningenrondje:	  35	  

Schotanus:	  Ze	  zou	  het	  zonde	  vinden	  als	  de	  raadsassistent	  maar	  in	  één	  commissie	  plaats	  zou	  	  	  36	  

nemen.	  De	  raadsassistent	  kan	  ook	  breder	  ingezet	  worden.	  Ze	  gaat	  voor	  optie	  3	  of	  4.	  37	  

Van	  der	  Veen:	  Hij	  zou	  voor	  optie	  3	  of	  4	  gaan.	  Hij	  zou	  het	  liefst	  4	  hebben	  maar	  het	  is	  erg	  38	  

lastig	  om	  een	  dergelijk	  iemand	  te	  vinden.	  39	  

Heinemans:	  Hij	  sluit	  zich	  aan	  bij	  Van	  der	  Veen.	  40	  
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Lotten:	  Hij	  sluit	  zich	  ook	  aan	  bij	  Van	  der	  Veen.	  1	  

De	  Groen:	  Ze	  is	  voor	  optie	  3.	  2	  

Schotel:	  Ze	  is	  voor	  optie	  3.	  Het	  lijkt	  haar	  niet	  ok	  om	  iemand	  in	  geen	  of	  in	  één	  commissie	  te	  3	  

hebben.	  Dit	  is	  niet	  leuk	  voor	  de	  raadsassistent	  en	  ook	  niet	  handig	  voor	  de	  raad.	  4	  

	  5	  

Van	  der	  Veen	  zag	  bij	  optie	  4	  niet	  voor	  zich	  dat	  iemand	  af	  en	  toe	  random	  dingen	  doet.	  Hij	  6	  

ziet	  dit	  voor	  zich	  als	  dat	  iemand	  voor	  een	  bepaalde	  periode	  naar	  een	  commissie	  gaat.	  De	  7	  

raadsassistent	  heeft	  8	  uur	  dus	  als	  je	  dan	  niet	  naar	  vergaderingen	  zou	  gaan	  zou	  die	  heel	  erg	  veel	  8	  

stukken	  moeten	  gaan	  schrijven.	  9	  

Schotel	  geeft	  aan	  dat	  ze	  alleen	  voor	  4	  zou	  zijn	  als	  iemand	  de	  stof	  echt	  al	  goed	  in	  de	  vingers	  10	  

heeft.	  Schotanus	  geeft	  aan	  dat	  het	  niet	  gek	  is	  om	  iemand	  in	  te	  laten	  zitten	  op	  de	  PV.	  De	  Haan	  11	  

geeft	  aan	  dat	  wanneer	  iemand	  in	  de	  PV	  zit	  je	  al	  3	  uur	  kwijt	  bent	  van	  de	  8	  uur	  van	  de	  12	  

raadsassistent.	  Dit	  is	  niet	  heel	  erg	  rendementstechnisch.	  De	  Haan	  geeft	  aan	  dat	  er	  aan	  optie	  veel	  13	  

vrij	  veel	  haken	  en	  ogen	  zitten.	  Het	  lijkt	  hem	  het	  verstandigst	  om	  voor	  optie	  3	  te	  gaan.	  De	  raad	  is	  14	  

het	  hier	  mee	  eens.	  De	  SoCo	  stelt	  een	  profielschets	  op	  en	  stuurt	  deze	  mee	  voor	  de	  volgende	  PV	  15	  

(ACTIE)	  16	  

10. Masterdag	  
Van	  der	  Veen	  heeft	  een	  vergaderstuk	  geschreven.	  Afgelopen	  O&O	  is	  het	  gegaan	  over	  de	  17	  

masterdag	  van	  1	  november.	  Hier	  kwam	  naar	  voren	  dat	  er	  een	  paar	  medewerkers	  waren	  die	  18	  

problemen	  uitten	  over	  het	  mogelijk	  voorlichten	  van	  studenten	  aangezien	  er	  nog	  zo	  veel	  19	  

onduidelijkheden	  zijn	  over	  de	  bezuinigingen	  en	  het	  mogelijk	  afschaffen	  van	  master	  opleidingen.	  20	  

Het	  was	  toen	  de	  vraag	  of	  en	  zo	  ja	  hoe	  studenten	  hierover	  geïnformeerd	  moeten	  worden.	  	  21	  

De	  Haan	  voegt	  hier	  aan	  toe	  dat	  hij	  gaat	  spreken	  voor	  de	  research	  master	  geschiedenis	  op	  22	  

de	  masterdag.	  Nu	  wil	  het	  feit	  dat	  deze	  sowieso	  niet	  afgeschaft	  gaat	  worden.	  Hier	  kwam	  ook	  niet	  23	  

naar	  voren	  dat	  dit	  bij	  andere	  opleidingen	  een	  probleem	  is.	  Het	  is	  dus	  niet	  zeker	  of	  alle	  24	  

opleidingsdirecteuren	  dit	  probleem	  zien.	  De	  Haan	  gaat	  sowieso	  nog	  een	  mail	  sturen	  naar	  het	  FB,	  25	  

welke	  al	  is	  opgesteld.	  26	  

	  27	  

Meningenrondje:	  28	  

	  29	  

Schotanus:	  Ze	  vindt	  het	  een	  goed	  idee	  om	  vragen	  te	  stellen	  bij	  de	  OV	  maar	  die	  komt	  te	  laat.	  30	  

De	  mail	  naar	  het	  FB	  wordt	  sowieso	  verstuurd.	  Het	  is	  kut	  dat	  het	  allemaal	  zo	  laat	  komt.	  31	  

Van	  der	  Veen:	  Hij	  sluit	  zich	  hierbij	  aan.	  Hij	  geeft	  aan	  dat	  het	  meer	  voor	  de	  volgende	  32	  

masterdag	  is	  dan	  voor	  deze.	  33	  

Heinemans:	  Als	  je	  geen	  concrete	  informatie	  hebt	  om	  te	  waarschuwen	  is	  het	  niet	  nodig.	  34	  

Voor	  de	  volgende	  masterdag	  wel.	  35	  

Lotten:	  Hij	  is	  wel	  voor	  om	  het	  kenbaar	  te	  maken,	  maar	  aangezien	  we	  hier	  geen	  exacte	  36	  

informatie	  hebben	  is	  het	  pijnlijk	  als	  wij	  verkeerde	  info	  geven.	  37	  

De	  Groen:	  Ze	  snapt	  waarom	  er	  niet	  over	  voorgelicht	  wordt.	  Als	  mensen	  dit	  denken	  38	  

schrijven	  ze	  zich	  misschien	  niet	  meer	  in.	  Wel	  zou	  ze	  de	  vraag	  graag	  aan	  het	  DB	  willen	  stellen.	  Ze	  39	  

wil	  de	  garantie	  vragen	  dat	  er	  geen	  foutieve	  informatie	  wordt	  gegeven	  op	  de	  masterdag.	  	  40	  

Schotel:	  Ze	  wil	  graag	  Van	  Vree	  hierover	  aan	  de	  tand	  voelen.	  41	  

De	  Haan:	  Hij	  is	  voor	  het	  sturen	  van	  de	  mail	  naar	  het	  FB.	  Ook	  zou	  hij	  vragen	  willen	  stellen	  42	  

op	  de	  OV	  dat	  wanneer	  master	  afgeschaft	  dreigen	  te	  worden	  hier	  informatie	  over	  naar	  43	  

desbetreffende	  studenten	  worden	  gestuurd.	  	  44	  
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	  1	  

Alles	  behalve	  de	  mailinglist	  zal	  worden	  uitgevoerd.	  	  2	  

11. Bezuinigingen	  
Gunnar	  heeft	  wat	  punten	  van	  opmerkingen	  over	  de	  kaderbrief	  geschreven.	  Deze	  wilde	  hij	  3	  

graag	  bij	  de	  CSR	  noemen.	  Hij	  wil	  het	  graag	  hebben	  over:	  hoe	  nu	  verder.	  De	  Haan	  stelt	  voor	  om	  4	  

bezuinigingen	  volledig	  in	  O&F	  te	  zetten.	  Het	  is	  het	  prettigst	  als	  er	  één	  commissie	  is	  die	  hier	  5	  

volledig	  over	  gaat.	  Iedereen	  hier	  over	  mee	  wil	  praten	  neemt	  dan	  dus	  deel	  in	  O&F.	  De	  raad	  kan	  6	  

zich	  hier	  in	  vinden.	  Schotel	  geeft	  aan	  dat	  het	  vergadermoment	  van	  O&F	  is	  verplaatst.	  Dit	  wordt	  7	  

nu	  vrijdag	  van	  15.00	  tot	  17.00.	  8	  

12. Visie	  Leenstelsel	  
Dit	  punt	  wordt	  naar	  volgende	  week	  verplaatst.	  (ACTIE)	  9	  

13. Wvttk	  
Aangezien	  Schotanus	  is	  verkozen	  voor	  commissievoorzitter	  O&O	  is	  de	  positie	  10	  

commissievoorzitter	  V&C	  vrijgekomen.	  De	  raadsleden	  hebben	  tot	  maandag	  12	  uur	  om	  Zwinkels	  11	  

te	  mailen	  met	  hun	  sollicitatiebrief	  voor	  deze	  vrijgekomen	  functie.	  (ACTIE)	  Zwinkels	  verstuurt	  12	  

deze	  dan	  in	  de	  week	  van	  de	  FSR.	  (ACTIE)	  13	  

14. Rondvraag	  en	  sluiting	  
Van	  der	  Veen	  geeft	  aan	  dat	  vrijdag	  om	  9.30	  bij	  de	  parnassusbrug	  de	  rechtszaak	  betreffend	  14	  

het	  Spinhuis	  plaatsvindt.	  15	  

	  	  16	  

De	  Haan	  sluit	  de	  vergadering.	  	  17	  

Besluiten	  
140828-‐1	   Schotel	  is	  verkozen	  als	  Voorzitter	  O&F	  van	  de	  Facultaire	  Studentenraad	  der	  18	  

Geesteswetenschappen	  in	  het	  jaar	  2014-‐2015	  	  19	  

140828-‐2	   Schotanus	  is	  verkozen	  als	  Vicevoorzitter	  van	  de	  Facultaire	  Studentenraad	  der	  20	  

Geesteswetenschappen	  in	  het	  jaar	  2014-‐2015	  21	  

140828-‐3	   De	  FSR	  moet	  ook	  dit	  jaar	  weer	  duidelijk	  aanwezig	  zijn	  op	  het	  FOCB.	  22	  

140828-‐4	   Voorde	  CoBo	  zal	  een	  richtlijn	  van	  700	  tot	  1000	  euro	  worden	  aangehouden.	  23	  

140903-‐1	   De	  actiepunten	  worden	  voortaan	  met	  de	  week	  van	  de	  FSR	  meegestuurd.	  24	  

140917-‐1	   Op	  de	  persoonlijke	  kaartjes	  komt	  bij	  persoonlijke	  raadleden	  ‘Raadslid’	  te	  25	  

staan.	  Bij	  Zwinkels	  komt	  hier	  ‘Ambtelijk	  Secretaris’	  te	  staan	  en	  bij	  Van	  Laar	  26	  

‘Raadsassistent’.	  	  27	  

140917-‐2	   Zwinkels	  krijgt	  haar	  eigen	  persoonlijke	  kaartjes.	  28	  

140917-‐3	   Het	  raadstelefoonnummer	  wordt	  enkel	  op	  de	  algemene	  kaartjes	  geplaatst.	  	  29	  

140917-‐4	   V&C	  krijgt	  een	  budget	  van	  150	  euro	  om	  de	  OC-‐bijeenkomst	  van	  te	  30	  

organiseren.	  31	  
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140917-‐5	   De	  plannen	  zoals	  beschreven	  in	  het	  stuk	  ‘bedank	  de	  kiezers’-‐actie	  mogen	  1	  

worden	  uitgevoerd.	  2	  

140917-‐6	   Het	  inwerkweekend	  zal	  op	  dezelfde	  locatie	  als	  vorig	  jaar	  plaatsvinden.	  3	  

140917-‐7	   Raadsfaciliteiten	  in	  de	  raadskamer	  mogen	  niet	  door	  andere	  mensen	  dan	  de	  4	  

raadsleden	  gebruikt	  worden.	  5	  

140924-‐1	   Als	  de	  raadsassistent	  niet	  heeft	  meegedacht	  bij	  het	  schrijven	  van	  een	  advies	  6	  

dan	  zal	  de	  schrijver	  van	  dit	  advies	  een	  memorie	  van	  toelichting	  meesturen.	  	  7	  

140924-‐2	   Koks	  zal	  voortaan	  de	  declaraties	  op	  donderdag	  behandelen.	  8	  

140924-‐3	   Per	  raadslid	  kunnen	  maximaal	  ofwel	  1	  vest	  of	  wel	  2	  shirts	  worden	  besteld.	  9	  

140924-‐4	   Raadsleden	  die	  geen	  raadskleding	  willen	  worden	  hier	  niet	  toe	  verplicht.	  10	  

140924-‐5	   De	  raadskleding	  wordt	  uit	  raadsbudget	  betaald.	  11	  

140924-‐6	   Op	  de	  raadskleding	  worden	  de	  namen	  van	  de	  raadsleden	  gedrukt.	  	  12	  

141001-‐1	   Van	  Laar	  herschrijft	  het	  advies	  over	  selectieve	  masters	  waarna	  De	  Haan	  het	  13	  

verstuurt.	  14	  

141001-‐2	   Op	  de	  constitutieborrel	  zullen	  alle	  aanwezigen	  2	  consumptiemuntjes	  krijgen.	  15	  

141001-‐3	   Het	  maximumbedrag	  dat	  op	  de	  constitutieborrel	  aan	  drinken	  wordt	  16	  

uitgegeven	  is	  1000	  euro.	  	  17	  

141001-‐4	   V&C	  mag	  voor	  maximaal	  40	  euro	  de	  Bedank-‐de-‐kiezers	  actie	  uitvoeren.	  18	  

141008-‐1	   De	  afterparty	  van	  de	  CoBo	  vindt	  plaats	  in	  het	  Spinhuis.	  Hier	  wordt	  geen	  19	  

budget	  voor	  vrijgemaakt	  verder.	  	  20	  

141015-‐1	   De	  FSR	  FGw	  stelt	  de	  begroting	  met	  in	  acht	  name	  van	  de	  wijzigingen	  vast.	  21	  

141015-‐2	   De	  FSR	  FGw	  doet	  dit	  jaar	  wederom	  mee	  aan	  de	  Docent	  van	  het	  Jaar	  verkiezing.	  22	  

141022-‐1	   V&C	  heeft	  het	  mandaat	  gekregen	  om	  de	  blokhut	  voor	  13	  t/m	  15	  juni	  te	  23	  

boeken	  24	  

141022-‐2	   Schotanus	  is	  verkozen	  als	  Voorzitter	  O&O	  van	  de	  Facultaire	  Studentenraad	  25	  

der	  Geesteswetenschappen.	  	  26	  

Actielijst	  
140828-‐6	   V&C	  organiseert	  in	  september/	  oktober	  een	  OC-‐dag	  gericht	  op	  samenwerking.	  27	  

140917-‐2	   In	  de	  Week	  van	  de	  FSR	  voorafgaand	  aan	  de	  volgende	  OV	  stuurt	  Zwinkels	  de	  28	  

actiepunten	  van	  de	  OV	  mee.	  	  29	  

140917-‐15	   De	  Haan	  is	  aanwezig	  op	  alle	  CoBo’s	  van	  de	  FGw,	  ook	  degene	  waarvoor	  hij	  niet	  30	  

is	  uitgenodigd.	  	  31	  

141001-‐2	   Alle	  raadsleden	  tekenen	  zich	  voor	  minstens	  2	  uur	  in	  voor	  de	  campagne	  van	  de	  32	  

docent	  van	  het	  jaar.	  33	  

141008-‐2	   De	  wijzigingen	  uit	  de	  notulen	  worden	  in	  het	  HR	  opgenomen	  door	  het	  DB.	  34	  

141008-‐4	   Er	  worden	  over	  het	  HR	  en	  de	  begroting	  gestemd	  op	  de	  PV.	  	  35	  
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141015-‐2	   Koks	  maakt	  bij	  de	  begroting	  een	  kanttekening	  dat	  over	  het	  alcoholbudget	  van	  1	  

het	  inwerkweekend	  later	  nog	  moet	  worden	  gestemd.	  2	  

141015-‐6	   Mening	  Leenstelselen	  en	  Bezuinigingen	  worden	  volgende	  week	  opnieuw	  3	  

geagendeerd.	  4	  

141022-‐1	   De	  Haan	  beantwoordt	  de	  mail	  van	  Martin	  Wesseling	  en	  laat	  dit	  aan	  Zwinkels	  5	  

weten	  6	  

141022-‐2	   V&C	  bespreekt	  de	  vraag	  over	  de	  organisatie	  van	  het	  FGw	  debattoernooi	  en	  7	  

laat	  dit	  aan	  Zwinkels	  weten	  8	  

141022-‐3	   V&C	  boekt	  het	  inwerkweekend	  voor	  eerdergenoemde	  data	  via	  de	  formulieren	  9	  

op	  de	  website	  van	  scoutingpaulus.nl	  	  10	  

141022-‐4	   De	  SoCo	  stelt	  een	  profielschets	  op	  voor	  de	  raadsassistent	  en	  stuurt	  deze	  mee	  11	  

voor	  de	  volgende	  PV	  12	  

141022-‐5	   Visie	  leenstels	  wordt	  volgende	  PV	  opnieuw	  geagendeerd	  13	  

141022-‐6	   Raadsleden	  die	  willen	  solliciteren	  voor	  CV	  V&C	  sturen	  hun	  motivatiebrief	  14	  

voor	  maandag	  12.00	  uur	  naar	  Zwinkels	  15	  

141022-‐7	   Zwinkels	  stuurt	  de	  motivatiebrieven	  samen	  met	  de	  week	  van	  de	  FSR	  door	  16	  

naar	  de	  raad	  17	  


