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Vergadering

PV 13 december 2016

Tijd
Voorzitter
Aanwezig

18.00
Esther de Boer
Esther de Boer, Menno van Gameren, Tom Strengers, Noa Visser, Karlijn Limpens,
Susan Rigter, Richard Broersen, Steven Beutick, Nick Nauta, Eli de Smet, Pim van
Helvoirt
Renske Grupstra
Merel Vogel
Kris Kok

Afwezig
Notulist
Gast

1.
Opening
Voorzitter Esther de Boer opent de vergadering om 18.00.
2.
Notulen & Actielijst
De notulen worden met enkele aanpassingen vastgesteld.
3.

Post
In

Uit


4.








Mededelingen
DB
Esther: Donderdag is er praat-met-de-raad borrel bij NSA, komt allen.
Esther: De brief die we met de OR hebben geschreven hebben we verstuurd. De OR heeft er
nu een e-mailstemming over.
Menno: Elke taakgroep gaat weer een planning maken voor aankomende dinsdag, die gaat in
na de vakantie. Het reces loopt van 24 december tot 2 januari, het zou fijn zijn als iedereen
vanaf dan weer zijn mail checkt.
Tom: We hebben op het BO te horen gekregen dat er een herbenoeming van Andy Pimentel
komt. Daar komt een aanvraag voor. Dat vindt plaats op volgende week woensdag om 2 uur.
Geef het even aan als je daar graag aanwezig wil zijn, het duurt ongeveer een half uurtje.
Menno: Ik heb gekeken naar Google Analytics voor de website. Van de 240 verbindingen in de
afgelopen maand kwamen er 120 of 170 uit Rusland. Ik moet nog even kijken of het klopt.
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CSR
 Noa: Als het goed is wordt er vrijdag gestemd over de UvA-HvA splitsing. Morgen komt ook
nog de GOR langs.






Raad
Eli: Over het advies vakantie dat uit een OC-lid is gekomen; alle OC’s zijn er nu over aan het
nadenken. Er komt binnenkort een stuk over.
Eli: Het LOF vindt dat ze te weinig fysieke post ontvangen, dus zij willen graag wat post
ontvangen.
Susan: Van de CSR kreeg ik de vraag of zij bij die actie die wij gaan voeren in januari gaan
voeren kunnen zijn. Vinden jullie dat oké?
Steven: Vorige PV was dus besproken dat we allemaal naar activiteiten van
studieverenigingen wilden, dus ik ga een Excelsheet maken met evenementen waar we
naartoe kunnen.

5.

Update studentenassessor

6.
Vaststellen Agenda
De agenda wordt vastgesteld.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Opening
Notulen en Actielijst
Post
Mededelingen
Update studentenassessor
Vaststellen agenda
BO nabespreken
Draagvlakgesprek
Bètasamenwerking proces

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Masterspeeddate
Inwerken nieuwe raad
W.v.t.t.k.
Wat gaat er naar de CSR?
Rondvraag
Actielijst
Punten volgende agenda
Sluiting
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BO nabespreken

8. Draagvlakgesprek
9. Bètasamenwerking proces
--verschoven naar volgende week-10. Masterspeeddate
--verschoven naar volgende week-11. Inwerken nieuwe raad
--verschoven naar volgende week-12. W.v.t.t.k.
 -13.


Rondvraag
Richard: Hoe gaan we de eindejaarsborrel doen? Esther: Er is een openbaar FB-event. Kan
vanuit PR-budget. Menno en Richard bespreken financiering kerstborrel.

14. Wat gaat er naar de CSR?
Noa: Bespreken dat we GV hebben gehad. Het BO noemen, en aankondigen OV. Vinden jullie het
oké als ik noem dat we een draagvlakgesprek hebben? – Ja. Pim: FNWI betaalt nu geld aan
vluchtelingen. En de duurzaamheidscommissie.
15. Actielijst
De actielijst wordt doorgenomen.
16. Punten volgende agenda
Bètasamenwerking, masterspeeddate, inwerken nieuwe raad, website, voorinvesteringen.
17. Sluiting
Voorzitter Esther de Boer sluit de vergadering om 19.26.
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