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Vergadering PV 6 september 2018 

Tijd  18:00 

Voorzitter Willemijn Beks 

Aanwezig Willemijn Beks (Wibeks) Krijn de Groot, Feline Lindeboom, Casper van Eijden, 

Nina Wagenaar, Martijn Brehm, Simon Wittkamp, Willemijn Bulterman (Wibel), 

Nadav Joosten, Lisa Blijleven,  

Afwezig Simon Ilić 

Notulist Abe Hendriks 

Gast - 

 

 

1. Opening 

Voorzitter Wibeks opent de vergadering om 18:01. 

 

2. Notulen & Actielijst 

De notulen worden met enkele aanpassingen vastgesteld. 

 

3. Post 

– Antwoord op het advies over Natuur- Sterrenkunde bilocatie 

– Wekelijkse nieuwsbrieven van fnwi 

– Maagdenhuistrainingsdag moet je je voor aanmelden, mail stuurt Lisa door. Iedereen meldt 

zich aan als ze willen. 

– Aankondiging constitutieborrel fmg, 16 oktober. 

– Diversity officer wordt 1 januari vervangen, wij worden betrokken bij het zoeken naar 

kandidaten, stuurt Lisa door. Feline: De vorige raad heeft al een advies gestuurd over de 

invulling van de functie. Lisa: Ze hebben nu de precieze aanstellingsprocedure gestuurd, en 

wat ze zoeken in die persoon. De decaan gaat met ons en de OR het profiel bespreken. 

– Malou: Er is een mail over financiële trainingsdag, 21 september, vanuit centraal. Lisa stuurt 

deze mail door naar HuisFin. 

 

4. Mededelingen 

Krijn: In de drive staat een mapje declaratie, met een voorbeeld van een excellsheet, ik raad aan 

die in te vullen. Je opent het formulier, vult digitaal de kosten in, print uit, bonnetjes achterop 

plakken en samen in mijn postvakje. Zonder bonnetjes kan het met afschrift van een bank. Het 

moeten officiële documenten zijn. Het staat duidelijk in de drive. 
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5. Mededelingen vanuit DB 

Voor volgende week RvA bespreken. Iedereen vraagt 2 mensen of ze in de RvA zouden willen. 

Dan gaan we volgende week samenstellen. Af en toe een vergadering met ons, en dat we ze 

kunnen aanspreken voor advies 

 

Lisa maakt een drive map voor samenvattingen van DB vergaderingen. 

 

Nina legt aan de aanwezigen uit hoe Wunderlist werkt. 

Wibeks: Het is de bedoeling dat je Wunderlist voor al je actiepunten gebruikt. 

 

Wibeks: Werkafspraken: 

Stukkendeadline is vrijdag 14:00.  

Verzoek: belangrijke dingen, zoals Doodles, mailen. 

Lisa: Ik maak een speciale Calender voor A1.28, ik houd die zelf bij. Laat me weten als je 

beschikbaarheid nodighebt. Wibeks: Studieverenigingen kunnen hier vergaderen.  

Wibeks: Aanpassingen op werkafspraken en HR kunnen jullie morgen in een beeldvormend idee 

insturen.  

 

6. Update studentassessor 

Stefanie is er niet vandaag. Haar update komt nog. 

Is er iemand die de studentassessor er niet bij wil hebben? – Nee. 

 

7. Vaststellen Agenda 

De agenda wordt vastgesteld.

1. Opening 

2. Notulen en Actielijst 

3. Post 

4. Mededelingen 

5. Mededelingen vanuit DB 

6. Update studentassessor 

7. Vaststellen agenda 

8. Update CSR 

9. Beleidsplan 

10. Raadskleding 

11. Verjaardagscadeautjes 

12. Weekendcommissie 

13. LOF & SOM nabespreken 

14. W.v.t.t.k. 

15. Wat gaat er naar de CSR? 

16. Rondvraag 

17. Actielijst 

18. Punten volgende agenda 

19. Sluiting
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8. Update CSR 
Dossiers zijn overgedragen. Gister PV, Mykele mag in de BSA-werkgroep blijven op persoonlijke 

titel. 

We gaan UvA books promoten op de Facebook. Een nieuwe site waarop je boeken kan 

doorverkopen. Wij kunnen het er ook over hebben, maar hoeft niet. 

 

 

9. Beleidsplan- Beeldvormend 

Feline: Deel C, verschil tussen optie 2 en 4? Wibeks: Bij optie 2 is er een beperkte lengte, optie 4 

zo lang als je wil. 

Simon: Wie gaat dit zien? Wibeks: Iedereen die wil, we gaan ook het presenteren. 

 

Wibel sluit aan bij de vergadering. 

 

Dit zijn de opties, missen er voor en/of nadelen? 

Feline: Deel C, extra optie: aan het eind van het document bulletpoints.  

Wibeks: Deel D: we willen bulletpoints, met 

- Optie 1: onder elk stuk.  

Voordeel: Directe recap 

Nadeel: Je hebt het net gelezen, misschien dubbelop 

Te verspreid: Als je alle bulletpoints wil zien, moet je bladeren. 

Misschien dubbelop,  

je moet 

- Optie 2: onderaan het document.  

- Optie 3: vooraan het document. 

Voordeel: Geeft richting aan de tekst en kan motiveren tot lezen. 

Nadeel: Het lijkt alsof je alleen punten wil overbrengen, in plaats van dat je een ideaal/visie 

overbrengt. Lezers gaan minder snel de gehele tekst lezen, omdat ze niets nieuws verwachten. 

 

10. Raadskleding  

Nadav betoogt dat blousejes ‘m niet gaan worden. 
Nadav: Het zal onder de 800 blijven. Ik heb 600 geprobeerd. 
Wibel: Kunnen we de kleding ook gerecycled gebruiken? Wibeks: Drukkers gebruiken vaak hun 
eigen spullen. Krijn: Moeilijk om dan de juiste kledingstukken te vinden. Nina: We krijgen alleen 
vergoeding bij een specifieke kleur paars. – Andere kleur kan waarschijnlijk wel. 
Wibel: Tweedehands is duurzamer. Krijn: Het gaat ook om representatie, duurzaam opstellen is 
dan een manier. Malou: Ik denk dat tweedehands netjes genoeg is. Simon: Ik vind het belangrijk 
dat onze truien op elkaar lijken. Krijn: Gaan we straks langs alle episodes? Malou: Als je al een 
vest hebt, kan je die al gebruiken. Wibel: Ik ga wel op zoek naar shirts voor mensen die geen tijd 
hebben. Nadav: Wanneer we de optie kiezen voor eigen kleding, neem ik er geen 
verantwoordelijkheid voor dat iedereen iets inlevert. 
 
Stemmen: 
 
Optie 1: Tweedehands zelf uitzoeken. – 2. 
Optie 2: Tweedehands, WIbel en MalouLangs de episode. – 4. 
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Optie 3: Nieuw bestellen. – 3. 
Optie 4: Geen kleding. – 0. 
Optie 5: We willen wat anders. – 0. 
Optie 6: PR mag het uitzoeken. – 2. 
Blanco: 0. 
Onthouden: 1. 
– Optie 4 en 5 vervallen. 

 

Optie 1: 2. Optie 2: 4. Optie 3: 5. Optie 6: 0. Blanco: 0. Onthouden: 1. – Optie 6 vervalt. 
 
Optie 1: 0. Optie 2: 5. Optie 3: 6. Blanco: 0. Onthouden: 1. – Optie 1 vervalt. 
 
Optie 2: 5. Optie 3: 6. Blanco: 0. Onthouden: 1. – Stemmen staken 
 
Feline: Ik heb het idee dat de meeste mensen openstaan voor een ecologische bestelling, 
misschien kan Nadav dat nog uitzoeken. Krijn: Ja, dan komen we de volgende vergadering terug. 
Wibeks: PR komt zo snel mogelijk met een nieuw voorstel, waarover we kunnen stemmen, met 
een duurzame optie, als die er is.  
 
11. Verjaardagscadeautjes - Besluitvormend 

Nina: Vorige raad maakte een pot, voor wie dat leuk vindt. Nina is morgen jarig! 

Wie doen mee voor ver/halfjaardagscadeautjes? – 11. Lisa krijgt krat. Simon Iliç laat weten aan 

Nina of hij meedoet. 

10 euro pp. 

 

12. Weekendcommissie – Beeldvormend 

Delegatie die inhoudelijk en praktisch met Nina de weekenden wil regelen.  

Simon: Hoeveel tijd? En wanneer in het jaar? Nina: 2, soms 1 keer per week vergaderen. Minder 

dan een taakgroep. In de aanloop van het weekend moet er meer gebeuren. Als het 

inwerkweekend eraan komt, is het bespreekbaar om je werkzaamheden terug te schroeven en in 

de inwerkcommissie te gaan. Ik maak voor volgende PV ook een beeldvormend stukje over de 

inwerkcommissie. 

 

13. LOF & SOM nabespreken 

Simon: Was leuk, conflicthantering was leuk en Secrethitler en meezingen. Lekker gezopen. 

Oppervlakkig gesprek met minister van onderwijs. Feline: Kennis gemaakt met de USR van de 

VU. Nadav gaat ze een mail sturen over het tentamenbeleid. Kwaliteitsafspraken, geschillen 

voeren en strategisch onderhandelen was nuttig. Casper: Haagse wereld was interessant, 

iemand van D66 ontmoet die we altijd vragen mogen stellen. Nadav: Online contact met je 

achterban: maak aansprekende content: bepaal je doelgroep, probeer niet iedereen te bereiken. 

Geschillenpresentatie heb ik, zet ik op de drive en laat ik weten. Simon: Linda van het LOF heeft 

veel medezeggenschapservaring en kunnen we mailen voor hulp. Feline: Ze organiseren 

maandelijkse bijeenkomsten door het land.  

 

14. W.v.t.t.k.  

- 
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15. Wat gaat er naar de CSR?  

–  

 

16. Rondvraag 

– Martijn: Voor de PV samen eten leek ons leuk.  

– Nina: We hebben nog geen concrete afspraken over aanwezigheid in de kamer. Die komen 

nog. Je kan een voorstel doen voor de werkafspraken. 

– Krijn: Lorem ipsum betekent geen weekendcommissie 

– Casper: In de agenda graag het soort stuk erbij. 

– Casper: Zullen we in het huishoudelijk reglement stemmen met gewone meerderheid? – 

Geen consensus. 

– Feline: Ik dacht dat het huishoudelijk reglement/werkafspraken van de vorige raad nog 

geldt. Staat daar iets over de kamer? – Nee. 

– Wibeks: Wees op tijd voor PV’s. 

 

17. Actielijst 

De actielijst wordt doorgenomen. 

 

18. Punten volgende agenda 

- Raadskleding 

 

19. Sluiting 

Voorzitter Wibeks sluit de vergadering om 19:37. 


