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Vergadering
Tijd
Voorzitter
Aanwezig

Afwezig
Notulist
Gast

PV 23 oktober 2014
18:00
Jonas Lodewegen
Els Aarts, Thomas Adrian, Ysbrand Galama, Tim Hoogeveen, Balint Kalista
Lammes, Zazo Meijs, Annelieke Muller, Jorn Peters, Dominique van Poorten,
Thomas van der Veen, Gerben Yntema
Laura Veerkamp
-

1.
Opening
Jonas opent de vergadering om 18:03.
2.
Notulen en actielijst
De notulen worden met enkele aanpassingen vastgesteld.
3.

Post
In




Thomas A: We hebben de formele Skøll uitnodiging binnen voor de Cobo op 2 november.
Er komt een discussieavond van de master AI. Voor wiskunde staat de datum ook in het
mailtje.
Het beleidsplan van het AMC is binnen.
AUC heeft zijn Cobo op de 31e.
De Spectrum Dies is op 29 oktober.
Dan is er nog een reactie op de Docent van het jaar verkiezing, dat de FMG niet meedoet.






Uit


Verder hebben we de brief over de D-student verstuurd.

4.

Mededelingen
DB




Dominique: De CSR heeft een nieuwe ambtelijk secretaris. Ze heel Pauline.
Vandaag was het eerste IO. Er kwam een actiepuntje voor het DT naar voren.
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De procedureafspraken worden dinsdag voor 17u vernieuwd aangeleverd.
CSR



Els: Het was een uitgebreide update die ik nog zal toelichten. Over de docent van het jaar
stond er vorige week een vraag in de notulen van Jorn. Dit jaar is er verkeerd gegaan dat
de communicatie naar de FSR’en niet helemaal goed verliep. We dachten contactpersonen
aan te stellen, bij ons Ysbrand. Dat is voor ons eigenlijk logischer dat ik het doe. De FMG
heeft zich teruggetrokken. Bij vragen kun je die altijd stellen. Iedereen moet daar van op
de hoogte zijn.
PR



Er was een PR overleg met bijna alle activiteiten. We hebben dingen vergeleken wat er
werkt voor de raad. Er kwam uit dat PR voornamelijk contact houd met de achterban en er
zijn punten uitgekomen die we nog niet doen; waaronder collegepraatjes en verder
contact met de studieverenigingen. We hebben ook gesproken over flyeren, een like-actie.
Een vragenuurtje zou ook mogelijk zijn. Ze hadden het ook over visitekaartjes. Mensen die
ze hebben moesten ze zelf kopen. We evalueerden ook de student van het jaar. We kunnen
een pluim overwegen om het minder intensief te laten zijn en ook anderen dan docenten
te kunnen betrekken. Thomas V: Wat vindt PR van deze voorstellen?

5.
Vaststellen blog
De blog wordt met enkele aanpassingen vastgesteld.
6.
Vaststellen agenda
De agenda wordt vastgesteld.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Opening
Notulen en actielijst
Post
Mededelingen
Vaststellen blog
Vaststellen agenda
Project studentcommunicatie
Studeren in het buitenland

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

OER-commissie
Advies OC Psychobiologie
W.v.t.t.k.
Rondvraag
Actielijst
Punten volgende agenda
Sluiting

7.
Project studentcommunicatie
Ysbrand: Ik heb twee weken geleden om tafel gezeten met de projectleider
studentcommunicatie. Het is een van de twee projecten die opgezet is. Ze zijn bezig met het
verbeteren van de website. Er komen dus veranderingen aan. Deze projectgroep onderzoekt wat
de student binnenkrijgt aan informatie van de universiteit en vooral hoe de voorziening
verbeterd gaat worden. Op dit moment is dit enkel een informatiestelling. Het komt later nog
terug.
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Ysbrand: Zijn er vragen over de vorm van de projectgroep? Balint: Wie zitten er in? Ysbrand: Dat
weet ik niet. Marly van den Boom is de leidster, ze werkt geloof ik met twee anderen samen. Het
is in ieder geval facultair. Thomas V: Er werd iets gezegd over de studenten, dat die niet van de
FNWI kwamen. Er wordt namelijk niets gezegd over Datanose. Proberen ze op die manier de
communicatie te verbeteren? Ysbrand: Ja, ze hebben een enquête opgezet. Ze behandelden niet
alleen onze faculteit maar de hele UvA. De studentenenquête is wel facultair. Ze kijken waar de
communicatiestromen vandaan komen. Er wordt zo veel mogelijk facultair gekeken maar de
problemen halen ze vanaf centraal.
Ysbrand: Uitgangspunt is dat de communicatie naar studenten beter georganiseerd wordt. Dit is
een tussenresultaat. De belangrijkste dingen zijn dat de student moeilijk als doelgroep te nemen
is. De online systemen die langs elkaar lopen moeten gebundeld worden. Tim: Wat is
docentcommunicatie? Ysbrand: Dat is alle communicatie die een docent hanteert. Het gebeurt op
willekeurige manieren. Ze zijn van plan dat op te vatten maar weten niet of ze hun stramien
zomaar op kunnen leggen. Ze zullen in ieder geval tips aanleveren, gok ik.
Ysbrand: Ik ben de contactpersoon van deze projectgroep. Als wij iets aan willen dragen dan kan
ik dat communiceren. Jonas: Jij zit zelf niet in de projectgroep. Is het misschien goed om zelf
plaats te nemen? Ysbrand: Daar kwam Marly zelf mee, maar dat is een verdere stap na het in
kaart brengen. Het is uiteindelijk wel goed als er iemand van de raad plaatsneemt.
Ysbrand: Ik wil jullie vragen om ideeën over verbetering mij toe te sturen. Ik communiceer het
door.

8.
Studeren in het buitenland
Annelieke: Extracurry is gaan inventariseren waar de problemen liggen. Die hebben we
vervolgens in vier onderdelen weergegeven, o.a. in tijdspad en financieel. Tim: Hoeveel
studenten hebben jullie gesproken? Annelieke: In totaal zes of zeven.
Annelieke: Is de raad het eens dat dit vanaf de vorige raad opgevat zal worden? Ysbrand: Ja,
maar ik ben zelf vanuit V&C van plan met de CSR te praten over de website. We kunnen dat
bundelen. Tim: Weet je uit je hoofd wat de hoofdpunten zijn van de brief van de CSR naar bureau
communicatie? Annelieke: Ja. Er waren een aantal punten, zoals het uiterlijk van de site, dode
links en andere onduidelijkheden. Ze zeggen dat de site onderhouden wordt. Els: Er waren een
paar dingen al niet meer relevant. Ik denk dat er al minder dode links in stonden. Het functionele
design is onhandig. Gerben: Ze willen aangeven wat je doet vanuit de faculteit. Je stuit echter op
tegenstrijdigheden. Annelieke: Er zitten diverse van dat soort fouten in. Er is lange tijd geen
reactie geweest op dit advies.
Annelieke: Is de raad van mening dat de promotie verbeterd moet worden? Jorn: Als de avonden
te vol zijn lijkt me de promotie voldoende. Annelieke: Algemene infoavonden zijn te druk en te
algemeen. Niemand weet van de specifieke infoavonden. Jorn: Veel mensen weten wel dat het
mogelijk is naar het buitenland te gaan. Ik zou willen dat het makkelijker wordt actie te
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ondernemen. Annelieke: Wij hadden zelf op het oog dat mensen eerder op de hoogte zijn. Zazo:
Willen jullie je ook toespitsen op de verbetering van het geheel? Annelieke: Eerder op de
promotie. Balint: Ik weet niet of er meer gepromoot moet worden. Als je eerder dan halverwege
het eerste jaar gaat promoten dan komt er te veel op je af. Je begint meestal niet het tweede jaar
in het buitenland. Annelieke: Het gaat niet om de buitenlandmanifestatie maar dat er tijdens
college praatjes komen en dat studenten aangestuurd worden. Ysbrand: Ik denk inderdaad ook
niet dat het om de promotie draait maar niemand weet waar hij moet beginnen en hoe het in zijn
werk gaat. Jonas: Misschien is een facultaire buitenlandmanifestatie wel voordelig. Dominique:
Dat lijkt mij ook chill. Ze moeten ook voor studies specifiek op de hoogte zijn. Els: Dat lijkt mij
ook een van de efficiëntste manieren om in contact te komen. Studenten die er al zijn geweest
vonden het veel makkelijker. Voorlichtingsuurtjes zijn ook van belang. Ik heb die zelf persoonlijk
al gehad. Balint: Je kan ook gelijk studieadviseurs uitnodigen. Gerben: Studieadviseurs weten er
maar heel weinig van. De buitenlandcoördinator weet er het fijne van.
Annelieke: Is de raad het eens de orde in de chaos te verbeteren? Ysbrand: Ja, dit is het grootste
struikelblok omdat mensen niet weten hoe het moet. Je hebt een startpunt nodig. Het is echt van
belang om te weten wat mensen moeten doen om het te regelen. Je kunt de checklist van Milo
aanpassen. Jonas: Of ervoor zorgen dat de studieadviseurs op de hoogte zijn. Jorn: Ik vraag me
echt af hoe moeilijk het is. Er blijven moeilijke dingen liggen. Els: Dat vroegen wij ons ook af. Het
is niet per se de schuld van de UvA dat het veel geregel is. Sommigen zien het als een
belemmering en anderen niet. We keken naar verschillen van mensen die het hebben
geprobeerd. Als ze iemand hebben gesproken die al is gegaan dan ervaren ze het een stuk
makkelijker. Jorn: Wie hebben jullie gesproken? Annelieke: Al die mensen zijn al gegaan. Jorn:
Het is denk ik goed om zo’n lijstje te handhaven, aangezien mensen het makkelijker vonden als
ze iemand hebben gesproken. Els: Lijstjes werken misschien niet altijd. Tim: Hoe zien jullie dat
voor je? Annelieke: Dat je ziet dat iemand die naar Canada is gegaan vakken heeft die passen bij
zijn opleiding. Tim: Je kan op zich ernaar streven dat studieadviseurs die vakken hebben
goedgekeurd een lijst opstellen per opleiding. Dat is moeilijk te regelen. Els: We dachten aan een
datalijst per opleiding. Je kunt dan contact met de studieadviseur opnemen en dan gegevens
verstrekken ter informatie. Ysbrand: Er liggen nu twee dingen op tafel; welk vak ga je doen en
wat ga je regelen, maar daarnaast zijn er ook kleine praktische zaken. Dat zijn veel dingen waar
mensen struikelen, en dat zijn dingen die je praktisch universeel kan maken per land. Over de
vakken die je kunt volgen, dat is makkelijk op te lossen in databases. Thomas A: De rol van
studieadviseurs wordt op dit moment geëvalueerd, wat er wel en niet bij hun taken hoort. Ik
vermoed dat er in hun takenpakket gesneden kan worden. Denk je dat je dit er door kunt
krijgen? Annelieke: Het is de vraag of je dezelfde informatie die de buitenlandcoördinator heeft
ook kan aansmeren bij hen. Balint: Je kunt misschien een tweedeling maken. De studieadviseur
hoeft alleen maar inzicht te hebben in het vakkenpakket.
Annelieke: Is de raad het eens dat het tijdspad voor het buitenland-studeren duidelijker wordt?
Ysbrand: Ja, dit lijkt makkelijk toe te voegen. Annelieke: Dit is inderdaad het idee van een
tijdspad, maar er zijn voor de universiteiten her en der verschillende deadlines. Balint: Kun je
dan niet in de takenlijst opnemen dat je die deadlines controleert? Els: Dat verschilt per
universiteit en kan wisselen per jaar. Thomas A: Daar kan misschien ook een datalijst voor
gemaakt worden. Zazo: Ik denk niet dat dat efficiënt is. Thomas A: Het lijkt mij een stuk
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laagdrempeliger. Jorn: Ik vind het moeilijk. Het lijkt erop dat studenten te laks zijn. Je moet
mensen niet naar het buitenland duwen. Eigen verantwoordelijkheid is niet te veel gevraagd.
Els: Daar ben ik het mee eens. We willen zoeken naar realistische drempels om te verlagen. BIS
heeft geen tijd voor alle updates. We zijn op zoek naar wat we van ze kunnen verwachten en wat
er realistisch is om aan te dragen. Om te beginnen kan de site handiger ingericht te worden.
Annelieke: Is de raad het eens dat de financiële punten verbeterd moeten worden? Ysbrand: Je
kunt hier naar kijken. Je kunt kijken waarom het zo is, je kunt kijken naar verandering. Per
landen een prijsindicatie geven vind ik de verantwoordelijkheid van de student. Thomas A: Er
wordt bijvoorbeeld gedoeld op de woningkosten. Het gaat om de grotere dingen. Zazo: Het is
moeilijk in te schatten hoe duur een land is. Els: Over de fondsen, je krijgt een enorm boek met
fondsen en dan kun je zelf kijken of je ergens voor in aanmerking komt. Jorn: Ik ben er zelf mee
bezig geweest. Vanuit informatieoogpunt, je kunt er bijna niets aan veranderen. Dat boek is
ontzettend onoverzichtelijk en specifiek. Ysbrand: Een digitaliseren van dit mooie boek is een
stap. Jonas: Dat bestaat.
Annelieke: Zijn er nog andere op- of aanmerkingen om het studeren te verbeteren? Dominique:
Doen jullie dit samen met de CSR? Els: Gamze zit in de werkgroep internationalisering. Daar zit
nog niet echt schot in. We moeten het goed afstemmen maar het loopt niet gelijk met het
tijdspad wanneer er aandacht nodig is. Dominique: Ik zie het belang hiervan in. We kunnen de
CSR er wel in betrekken zodat het makkelijker wordt. Jonas: Dat zijn jullie sowieso van plan. Kan
het misschien tot een ongevraagd advies leiden? Els: Waarschijnlijk.
Dominique: Willen we hier allemaal mee verder? Jonas: Ik vind het interessant. Thomas A: Ja,
laten we dat doen. Jorn: Ja, maar terughoudend en ik zou niet al te veel vast willen leggen voor
nog meer verwarring. Jonas: We streven naar minder lijstjes.

9.
OER-commissie
Dominique: Er wordt ieder jaar een OER-commissie ingesteld. Op aanraden van Michel begin ik
er nu alvast mee. Ik wil graag dat iedereen een weloverwogen besluit neemt, omdat er
uiteindelijk tien uur per week voor zal staan. Er zijn ongeveer 40 OER’en. Vorig jaar zaten er vijf
mensen in. Het kwam neer op het lezen van 16 OER’en per persoon. Dat is veel werk. Zazo:
Taakgroep reglementen zag dit als eigen onderdeel. We verwachten ook dat we er onderdeel van
zullen zijn. Dominique: Er is ondersteuning nodig maar het is belangrijk je niet verplicht te
voelen, ondanks dat je in de taakgroep zit. Tim: Daarop reagerend, je hebt het over de extra tijd.
We kennen onze portefeuille als taakgroep. We zien het dus niet als iets extra’s, eerder als
onderdeel. Balint: Heb je dan niet al drie mensen in de commissie? Tim: Wellicht, maar we
openen op dat moment waarschijnlijk niet meer dossiers.
Dominique: Is de beschrijving van het OER-dossier duidelijk? Ik heb contact opgenomen met
Emma zodat ze nog een toelichting levert. Wie wil het opvatten? Taakgroep reglementen, wie
nog meer? Ga uit van een intensiviteit vanaf januari. Jorn: Ik wil nog iets zeggen over de
afschrikkende woorden. Een deel van de OER’en bestaat uit OER-A. De OER’en B houd je over. Je
moet het doorlezen maar bij rare dingen ligt dat bij de opleidingscommissies. Wat je overhoudt
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is ongeveer een half kantje aan regels die je op de letter moet doornemen. Daarmee is het nog
steeds wel wat werk. Op basis van andere jaren bleek in ieder geval hulp nodig te zijn. Ysbrand:
Ik heb weinig interesse, maar ik zou het leuk vinden om de OER’en van mijn opleiding te zien.
Jorn: Dat wordt sowieso gedaan. Jonas: Er zijn plannen om OER-A vast te stellen in het algemeen.
Jorn: Daarvoor moet je ook langs de rechter. Het staat in de WAW. Ik heb geen contact gehad
over deze mogelijkheid. Els: Ik heb dit ook vernomen. Een aantal facultaire worden nu centraal
vastgesteld. Ik zit er alleen niet goed genoeg in. Ik zou goed communiceren met de CSR. Ik zal
proberen mee te komen. Jonas: Wie wil er verder meewerken aan de OER’en? Thomas A en
Gerben. Gerben: Hoewel, misschien is dat niet slim. Els: Ik wil me er graag in verdiepen maar ik
heb er waarschijnlijk geen tijd voor. Misschien kan het tegen die tijd wel. Ik vind het moeilijk in
te schatten. Thomas A: Ik wil graag toevoegen dat Gerben misschien wel van waarde is om
betrokken te worden bij de OER. Gerben: Ik trek me ook niet terug maar ik wil graag op de
reservelijst. Tim: We gaan eerst nog procedureafspraken vaststellen. Als dat concreter wordt
dan komen we er nog op terug in de PV om eventueel er mensen bij te vragen. Dominique: Wie
neemt er contact op met Michel? Jonas: Het begint met de mail van de evaluatie van de OER’en.
Dat lijkt een begin voor de nieuwe procedure. We hebben Thomas A, drie mensen van
reglementen en drie mensen op de reservelijst: Annelieke, Gerben en Els.

10. Advies OC Psychobiologie
Zazo: Op 15 september heeft de OC een ongevraagd advies gestuurd aan Michel Haring. Het ging
over het vaststellen van de OER’en. Die worden al vier jaar op rij te laat vastgesteld. Ik wil graag
op twee manieren inhaken. Het gaat om de procedurele kant. De OC heeft geen geschilrechten.
Wanneer de FSR dat instelt dan doen we dat alleen als we qua inhoud achter ze staan. Daarnaast
gaat het inhoudelijk om het voorstel de OER-A veel eerder vast te stellen dan OER-B. Je kunt dan
verwijzen naar OER-B zodat er niet her en der nog dingen moeten veranderen. Ik heb het daar
met Emma over gehad. Dat is blijkbaar altijd al de bedoeling geweest. Ik heb daar verder geen
beeld van hoe het eerdere jaren is gegaan. Het is in ieder geval vorig jaar niet gelukt. De kritiek
lijkt me dus terecht. Op het IO kwam langs dat OER-A helemaal centraal vastgesteld zou worden.
Daarmee zou dit opgelost zijn maar ik ben het niet eens dat dit een goed plan is. Het werd kort
aangehaald. Michel zal het waarschijnlijk aandragen. Hij levert in ieder geval een reactie op dit
advies eind deze week. Dan, zijn er nog vragen over het advies? Ysbrand: Er zijn een paar dingen
die mij opvallen. Ze zeggen dat OER-A eerder vastgesteld moet worden, vervolgens dat we de
eerste weken regelloos doorgekomen zijn. Jonas: De studenten mogen zich op de eerdere OER
beroepen maar ook op de vernieuwde versie. Ysbrand: Het lijkt er in ieder geval op dat de OC
niet helemaal op de hoogte is van deze procedure. Zazo: Dat is een goed punt. Er zijn ook
problemen opgetreden met het verlaat vaststellen van de OER. Jonas: Een niet-vastgestelde OER
is dus in conclusie altijd negatief. Zazo: Zijn er verder nog aanvullende vragen? Balint: Moeten
wij nog een reactie leveren op de cc? Thomas A: Ik ervaar dat ze van ons een mening willen
horen zodra we consensus hebben. Zazo: We hoeven geen speciaal antwoord te geven aan de OC.
Balint: Misschien is dat wel wenselijk. Zazo: We moeten er in ieder geval naar kijken als we het
noodzakelijk achten. Thomas A: Ik weet niet wat een officiële reactie toevoegt. Ik overleg
regelmatig met de OC. Een openheid zonder officiële reactie biedt wellicht wel ruimte. Als we
officieel antwoord geven dan zeggen we tegen de faculteit dat we het niet vinden kunnen. Bij een
open discussie leggen we echter geen onnodige discussie en druk op onszelf. Zazo: We kunnen
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reageren, maar niet in officiële zin. Er staat in de universele regels dat degene die het advies
heeft ontvangen binnen 24 dagen moet reageren. Daar is Michel nu al overheen. Jonas: We
nemen aan dat de reactie komt. Willen we ze dan nog op de vingers tikken dat ze te laat waren of
willen we inhoudelijk reageren? Ik neem aan het tweede. Ysbrand: Ik zou constructief zeggen
het dit jaar zo en zo te doen in plaats van terug te keren op vorig jaar. Thomas A: Het gaat hier nu
om het niet op tijd reageren. Els: We kunnen een deadline afspreken wanneer we er nog op
terugkomen. Jonas: Je stelt dus een informele reminder voor. Jorn: Ik vind alles wat hier wordt
gezegd nogal leeg. We zijn niet de afzender. Zij kunnen het zelf ook peilen. Michel weet zelf ook
dat het te laat is. Je kunt alleen kwaad bloed zetten. Ik zie niet in wat we inhoudelijk moeten
doen. Thomas A: De OC heeft al een reminder verstuurd. Michel heeft toen verzekerd dat er een
reactie aankomt. Jonas: Dan nemen we aan dat de reactie er komt.
Zazo: Willen we de inhoudelijke vraag op dit tijdstip überhaupt behandelen? Tim: Dit komt zeker
ter sprake bij de evaluatie van de vorige OER’en en bij het opvatten van de volgende. Daar wordt
het al meegenomen. Dat lijkt me voldoende.
Zazo: Dan ligt dit bij de OER-commissie. Ik zou dit verder niet aankaarten bij Michel. Het lijkt me
niet noodzakelijk.
Thomas A: Wat is een denkbare situatie waarin we een geschil aan zouden spannen? Is die er
überhaupt? Jonas: Er wordt natuurlijk over bemiddeld. Zazo: Het zal niet snel gebeuren.

11.

W.v.t.t.k.
Docent van het jaar.

Jonas: Er is ruimte voor vragen. Balint: Er werd iets gezegd over de ASVA. Thomas A: Het is een
reactie van de ASVA en de FMG samen om niet te participeren. Thomas A: Ik zie hier voor deze
raad geen relevantie meer voor in. Agenderen voor een volgend raadsjaar is de moeite waard.
Ysbrand: Het is moeilijk voor de volgende jaar dit op te vatten. We kunnen dat voor ze
voorbereiden.

12.

Rondvraag




Zazo: Het FSO is over twee weken. Lever puntjes aan. Vraag ook aan je buddy of die komt.
Els: Ik was vergeten te zeggen dat ik bij de bijeenkomst van EEE was. Dingen die handig
zijn om te weten is dat ze streven alles openbaar te maken. Er zitten studenten in. Ik zit in
het stuk environment. Er komen ook nog Masterstudenten. De vraag is wat wenselijk is ten
tijde van 2020. Er zijn verder geen kaders of randvoorwaarden of deadlines. We willen
bijvoorbeeld FPS en Aarde en Economie al niet samenvoegen. Ik ben positief over hoe er
gekeken wordt. Ik houd jullie in ieder geval op de hoogte. Kom met input naar mij toe.
Balint: Onze Cobo begint om 17 uur. Liever is iedereen er een uurtje eerder. Tim en
Gerben kunnen niet. Het is ook fijn als iedereen in zijn overhemd komt.
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Jorn: Ik wil wel weten hoeveel de blog gelezen wordt. Thomas A: Ik kan in Wordpress vast
iets traceren.
Ysbrand: We hebben het er over gehad om samen te gaan zitten over de samenwerking en
fusie. Ik kreeg afgelopen week kritiek dat de studentenraad er meningloos instaat. Dat is
ook zo, ik zou graag weten waar iedereen staat.
Dominique: We gaan volgende week met de raad eten. We kunnen dan praten over de
fusie op informele manier. Jorn: Ik kan in ieder geval niet. Tim: Ik zou niet al te graag over
de fusie praten op zo’n moment. Dominique: We kunnen er later een formeler moment
voor vaststellen. Ysbrand: Ik zou wel graag een keer in huiselijkere setting hier over zitten.
Dominique: Over twee weken hebben we het AO. Ik heb al een aantal dingen staan. Het BO
en IO zijn het moment om je zaken te regelen. Ik zou het waarderen dat jullie hier rekening
mee houden. Er zijn de laatste tijd weinig stukken en korte PV’s. Maak er toch gebruik van
en lever je stukken aan.
Dominique: Thomas V en Jonas moeten nog €20,- overmaken. Hier volgt taart.
Jonas: De sinterklaasenquête, die zal PR organiseren, denk vast naar over de vragen en het
thema.

13. Actielijst
De actielijst wordt vastgesteld.
14. Punten volgende agenda
Examencommissie
WC-krant
Interne communicatie
Honours
15. Sluiting
Jonas sluit de vergadering om 19:58.
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