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Vacations of the FSR FGw during the upcoming year

Dear Fred, Highly regarded Dean,
With this letter the FSR FGw informs you about their vacations during the upcoming academic year. In
order to guarantee that last year’s issues – high workload and a lack of vacation – can be prevented, the
FSR hereby informs you about their inactive dates.
The Christmas break of the FSR will take place between the 20th of December 2019 and the 6th of
January 2020. The summer break will take place from the 4th of July until the 16th of august. This means
that all request for advice or approval must be sent in at least six weeks before the start of the vacation,
otherwise dossiers might not be handled before the vacation. De deadline for the Christmas break is the
8th of November. The deadline for the summer break is the 23rd of May.
We understand that this decision will have a big impact on the workflow and legislation of the faculty
and the appropriate yearly planning. Nevertheless, the FSR counts on your empathy. This decision is not
easy for us, but we have concluded that this is a measure we need to take in order to guarantee the
vacation of our council members.
We hope this letter informs you well enough and we look forward to working with you.

Kind regards,
On behalf of the FSR FGw

Freya Chiappino
Chair of FSR FGw

Geachte Decaan, beste Fred,
Bij dezen informeert de FSR FGw U over haar vakanties komend academisch jaar. Om de taferelen van
vorig collegejaar – hoge werkdruk en weinig vakantie – te voorkomen geven wij hierbij alvast onze
inactieve data aan.
Het kerstreces van de FSR zal plaatsvinden tussen 20 december 2019 en 6 januari 2020. Het zomerreces
zal plaatsvinden van 4 juli t/m 16 augustus (conform schoolvakanties Rijksoverheid). Dit houdt in dat
alle behandel-, advies- en instemmingsverzoeken minstens zes weken voor de vakanties aan dienen te
worden geleverd; anders lopen deze dossiers het risico pas na het reces te worden behandeld. De
deadline voor het kerstreces is 8 november. De deadline voor het zomerreces is 23 mei.
Wij begrijpen dat deze beslissing een grote invloed zal hebben op het beleid van de faculteit en de
daarbij horende jaarplanning. Desalniettemin hoopt de FSR te kunnen rekenen op uw begrip. Dit is een
beslissing die ons niet makkelijk valt, maar onzes inziens inmiddels noodzakelijk is om onze raadsleden
rust te kunnen garanderen.
Wij hopen U hierbij voldoende te hebben geïnformeerd en zien uit naar de samenwerking.
Hartelijke groeten,
Namens de FSR FGw

Freya Chiappino
Voorzitter FSR FGw
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