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Vergadering      PV 11 juni 2019 
Tijd  18:00 

Voorzitter Willemijn Beks 

Aanwezig Willemijn Beks (Wibek), Martijn Brehm, Casper van Eijden, Yoshua Maas, Malou 

Sprinkhuizen, Nina Wagenaar, Feline Lindeboom, Willemijn Bulterman (Wibel) 

Afwezig Simon Wittkamp, Simon Ilić, Lisa Blijleven, Nadav Joosten 

Notulist Zeger Ackerman 

Gast Nieuwe FSR, Milo 

 

 

1. Opening 

Voorzitter Wibek opent de vergadering om 18:03. 

 

2. Notulen & Actielijst 

De notulen worden met enkele aanpassingen goedgekeurd. 

 

(190514-02) Feline fixt het taalgebruik in de BVO brief en laat aan Rens, de voorzitter van ACD-

bestuur, weten dat we de brief ondertekenen. 

(190528-01) Elk taakgroephoofd overziet dat er een stukje komt voor zijn/haar taakgroep in het 

jaarverslag voor 7 juni. 

(190604-01) Martijn, Feline en Nina redactioneren het advies Studentpsychologen van Malou 

(190507-01) Pro memori: Nina monitort de toekomst van onze vergaderkamer en de 

verenigingskamer van GAOS en vraagt vaak hoe het zit 

(181127-07) Pro memori: Taakgroep-hoofden, DB en commissiehoofden mailen elke week 

updates van taakgroepen en commissies door in de PV-thread. Wibek: Graag voor 15:00 op 

dinsdag. 

 

3. Post in/uit 

- Nieuwsbrief FNWI 

- CSR heeft een end-of-year celebration, reageer of je kunt 

 

4. Mededelingen 

- Wittkamp machtigt Casper 

- Lisa machtigt Wibek 

- Nadav machtigt Martijn 

- Martijn: We hebben nog nooit zoveel gasten gehad. 
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5. Update CSR 

Malou heeft gemaild: 

- We hebben ingestemd met het merendeel van de decentrale selectieregelingen. Nog een 

beetje struggles over economics and business economics, want die willen een numerus fixus 

instellen vanaf komend jaar en we snappen nog niet helemaal waarom. 

- We wilden misschien een standje bij de intreeweek hebben. Gaat toch niet door, want 

niemand vindt het belangrijk genoeg er daadwerkelijk tijd voor vrij te maken haha.  

- We zijn bezig met het evalueren van de verkiezingen (nog steeds). Komende donderdag is er 

een speciaal overlegmoment voor fsr mensen om kritiek/constructieve feedback door te 

geven. Pls probeer aanwezig te zijn @ whoever is verantwoordelijk. 

- We zijn aan het praten over de kaderbrief (van de uva dus centraal). Het lijkt een best prima 

kaderbrief. Wel nog een paar vragen die openstaan. Iedereen in de UvA heeft kunnen 

doorgeven wat ze willen en waar ze geld aan willen uitgeven, dat hebben ze dan ingepland in 

de kaderbrief en dan vervolgens een kopje met 'beheersmaatregelen', die eigenlijk neerkomen 

op 'je plannen kunnen niet doorgaan sorry'. Also, onderzoek maakt structureel iets van 10 

miljoen verlies en ze lijken niet echt er iets op in te zetten om het te veranderen.  

- De CSR wil een end-of-the-year event organiseren. Is op onze kosten en op 26 juni. FSRen 

zijn uitgenodigd. We kijken nog naar een goede locatie (ik heb het maagdenhuis voorgesteld). 

Laat Lisa even weten in een reply op haar mailtje (@ouderaad) of je aanwezig gaat zijn asap. 

 

Yoshua: De stand bij de Intreeweek, kan niemand de moeite nemen om daarbij te staan? 

Malou: We hebben dan onze inwerkweek en het is niet de moeite waard om daar te staan. 

 

6. Vaststellen agenda 

De agenda wordt vastgesteld.  

1. Opening 

2. Notulen & Actielijst 

3. Post in/uit 

4. Mededelingen 

5. Update CSR 

6. Vaststellen agenda 

7. Evaluatie BO 

8. Device-Vrije Zones 

9. Benoeming OD bachelor Natuur- en 

Sterrenkunde 

10. Eindejaarverslag 

11. Eindejaarpresentatie 

12. W.v.t.t.k. 

10. Wat gaat er naar de CSR? 

11. Relevante updates taakgroepen en DB 

12. Evaluatie stukken 

13. Evaluatie PV 

14. Rondvraag 

15. Actielijst 

16. Punten volgende agenda 

17. Sluiting

 

7. Evaluatie BO 

Wibek: Wie heeft wat te zeggen over het laatste BO? 
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Yoshua: Het ging over de evaluatieformulieren, maar toen begon Lex over de FOC. Ik wist daar 

wel wat van Wittkamp heeft het nooit naar jullie gecommuniceerd. Hoe voorkomen we zo’n 

situatie de volgende keer, als er plots informatie van belang is? Wibek: Je moet bij jezelf nagaan: 

Is het echt essentieel voor de discussie? Zeg het anders maar niet. Nina: Volgens mij zei Lex dat 

het goed is om het op een FOC te bespreken, maar toen is gezegd dat het al gebeurd is. Yoshua: 

De uitkomst daarvan was dan niet heel gunstig. 

Feline: Sommige van die actiepunten staan er al het hele jaar. Het nagaan van de actiepunten is 

eigenlijk geen moment voor de discussie. Ook al zijn we achteraf wat teleurgesteld met wat DT 

nou eigenlijk heeft gedaan, op dat moment worden we er mee verrast. Ze hebben dan iets heel 

anders gedaan, maar dan wordt het actiepunt toch afgestreept en dan denken wij: ‘Tja, jullie 

gaan het toch niet doen.’ Milo: De actiepunten worden erg breed geformuleerd, er is altijd ruimte 

voor discussie. Je mag roepen: ‘Hé, heb je dat wel gedaan?’ Toen het over de VU ging, was hun 

argumentatie dat de VU nee zei, dus dat ze niets meer konden. Maar dan kunnen wij zeggen: 

‘Maar wij zijn UvA! Gaan we (UvA) nu op elk punt, omdat VU het centraal geregeld heeft, het 

anders doen?’ Feline: Dan weet ik niet of we het als taakgroep er niet over eens waren, of dat het 

als groep toch niet overkomt bij het BO. Milo: Er zijn veel punten die af kunnen leiden, maar je 

moet erg bij het punt te blijven. Ook als ze zeggen: We begrijpen het, we bespreken het, maar ik 

adviseer de volgende raad om gestructureerde actiepunten te maken waar ze niet omheen 

kunnen. 

Wibek: Het is dan handig als de oude DB, de nieuwe DB en de nieuwe AS een keer gaan 

bespreken wat ze uit zo’n BO willen halen. Hoe specifiek de actiepunten moeten zijn.  

Feline: We hebben vaak het probleem dat we ze op papier makkelijk kunnen wegblazen met 

onze argumenten. Maar tijdens zo’n BO komt het DT met zoveel zijwegen, waar we dan op 

ingaan, dat we daarna helemaal van het hoofdpad af zijn. 

Nina: Er is een training die specifiek op dit soort gedrag gericht is. Ik zal het doorsturen aan de 

nieuwe raad, zodat ze vroeg in het jaar zo een training kunnen boeken. 

Casper: Ik vond het jammer dat we uiteindelijk niets hebben gehaald uit het punt verstrijken 

reactietermijn. Wibek: Toen we het van tevoren hebben besproken, toen bleek al dat we er niets 

uit konden halen. Milo: Ik vond dat jullie het netjes deden. 

Feline: Heb je nog algemene punten, Milo? Milo: Het enige punt was het verzoek om 

instemmingsrecht van de kamer wat Ilic ineens voordroeg. Dat vond ik een beetje raar. Nina: Dat 

stond in ons advies. Wibek: Ilic was niet bij de voorbespreking, dus toen werd hij geen spreker 

meer. Waarschijnlijk is dat allemaal langs hem heen gegaan. 

 

8. Device-Vrije Zones 

1. Is alles duidelijk? 

Casper: Waarom is een gedeelte cursief? Malou: Dat zijn de nieuwe argumenten. 

Feline: Ik heb een nieuw argument voor Niets doen. Ik vind het niet een taak van de FSR om 

dingen op te leggen aan individuele opleidingen, gezien de decentraliteit die wij zo hoog in het 

vaandel hebben staan. 

2. Gelaagd stemmen: Willen we er wel iets mee doen of niks mee doen? 
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Yoshua: Tegen iets doen, er is weinig animo, het kost veel moeite en wat er gedaan kan worden 

gaat waarschijnlijk weinig opleveren. 

Feline: Tegen, als we het opleggen wordt het opgelegd aan alle opleidingen en ik vind dat echt 

niet onze taak. 

Voor iets doen: 7. Tegen: 3. Blanco: 1. Onthouden: 1. – Niet aangenomen. 

 

9. Benoeming OD bachelor Natuur- en Sterrenkunde [vertrouwelijk] 

 

10. Eindejaarverslag 

Wibek: Er zijn twee opties: OnderO pakt het stukje op of er komt geen OnderO-stukje in het 

eindejaarverslag. Casper: Ik vind het belangrijker dat het stukje goed komt, met name voor de 

overdracht, ook al is het vrij vervelend. 

 

Wibek: Wie vindt er dat er alsnog een OnderO stukje moet komen? – 2 wel, 2 niet, de rest 

medium. 

Wibek: Wie zou het willen doen? Casper: Ik wel, wel met andere leden van OnderO.  

*Iedereen redactioneert het eindejaarverslag. 

 

11. Eindejaarpresentatie 

Wibek: Ik geef een introductie, dan gaan alle taakgroepen presenteren, en dan sluit ik het af met 

verbale begeleiding naar de bar. 

Martijn: Er is een kwartier voor de hele presentatie gepland. Het mag dus niet tot een half uur 

uitlopen. 

 

*Wibek maakt een slideshow eindejaarpresentatie 

*Taakgroephoofden, Nina en Yoshua zetten punten eindejaarverslag in de slideshow voor 

zondag  

 

Feline: Ik vind twee minuten per taakgroep te kort en ik vind het niet een beslissing die bij PR 

had moeten liggen. Stemvoorstel: Optie 1 is “het zo houden”, optie 2 is “over de tijd heen gaan, 

en dan accepteren de toehoorders dat”. 

Wibek: Hoeveel tijd hebben jullie nodig per taakgroep? – Iedereen 2 minuten, behalve Feline. 

Feline: Reglementen heeft 5 minuten nodig. Wibek: Dan doen OnderO en Reglementen 5 

minuten en de rest 2 minuten. 

 

12. W.v.t.t.k. 

- 

 

10. Wat gaat er naar de CSR? 

-  

  

11. Relevante updates taakgroepen en DB 
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- Wibek: De Weekendcommissie is bezig met declaraties. Als je boodschappen wilt 

declareren, dan kan dat, maar benzine kan niet. 

- Nina: Vorige week was het druk met de Wasteweek. Er waren veel leuke dingen. Ik vond 

het jammer dat jullie er niet bij waren. Casper: Ik was er wel. 

- Wibek: Iedereen wilt planten in het nieuwe gebouw. 

 

12. Evaluatie stukken  

- Wibek: Als iets vertrouwelijk is, zet het dan in de titel. 

- Yoshua: Maak de taartdiagrammen duidelijker, dus niet in kleuren, maar in 

arceringspatronen. 

 

13. Evaluatie PV 

-  

 

14. Rondvraag 

- Feline: Nodig alle beleidsmedewerkers waar je contact mee had dit jaar, uit voor onze 

jaarverslagpresentatie. 

*Lisa nodigt alle relevante beleidsmedewerkers uit voor de Eindejaarpresentatie 

*Yoshua zoekt uit welke schoonmaker tussen vrijdagavond en dinsdagochtend heeft 

schoongemaakt. 

 

15. Actielijst 

(190514-02) Feline fixt het taalgebruik in de BVO brief en laat aan Rens, de voorzitter van ACD-

bestuur, weten dat we de brief ondertekenen. 

(190528-01) Elk taakgroephoofd overziet dat er een stukje komt voor zijn/haar taakgroep in het 

jaarverslag voor 7 juni. 

(190604-01) Martijn, Feline en Nina redactioneren het advies Studentpsychologen van Malou 

(190611-01) Malou, Nina en Feline redactioneren het OD bachelor Natuur- en Sterrenkunde 

advies. 

(190611-02) Iedereen redactioneert het eindejaarverslag 

(190611-03) Wibek maakt een slideshow eindejaarpresentatie 

(190611-04) Taakgroephoofden, Nina en Yoshua zetten punten eindejaarverslag in de slideshow 

voor zondag 

(190611-05) Lisa nodigt alle relevante beleidsmedewerkers uit voor de Eindejaarpresentatie 

(190611-06) Yoshua zoekt uit welke schoonmaker tussen vrijdagavond en dinsdagochtend heeft 

schoongemaakt 

(190507-01) Pro memori: Nina monitort de toekomst van onze vergaderkamer en de 

verenigingskamer van GAOS en vraagt vaak hoe het zit 

(181127-07) Pro memori: Taakgroep-hoofden, DB en commissiehoofden mailen elke week 

updates van taakgroepen en commissies door in de PV-thread. Wibek: Graag voor 15:00 op 

dinsdag. 
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16. Punten volgende agenda 

-  

 

17.  Sluiting 

Voorzitter Wibek sluit de vergadering om 19:15. 


