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Vergadering PV 17-9-2019 
Tijd 18:00 
Voorzitter Anne-Ruth 
Aanwezig Anne-Ruth Meijer, Daan Rademakers, Pepijn de Reus, Jolein Rau, Lisa Blijleven, 

Pjotr van der Jagt, Ilya Janssen, Jasper Claessen, Sophie van Tilburg, Erik Kooistra, 
Lotte Philippus, Daan Schoppink 

Afwezig 
Notulist Rosa van der Laag 
Gast Stefanie Fijma 
 
 
1. Opening 
Voorzitter Anne-Ruth opent de vergadering om 18:15. 
 
2. Notulen & Actielijst 
De notulen worden met enkele aanpassingen vastgesteld. 
Aan het eind geeft Pepijn nog feedback, dat moet erin worden verwerkt. 
 
(190910-01) Pepijn: Maak Wunderlist aan voor de volgende vergadering. 
(190910-02)  Iedereen: Lees de beleidsagenda en bedenk mogelijke vragen voor op BO. 
(190910-03)  Lotte: Check of Erik op de foto wil. 
(190910-04) Lotte: Mail of het fotomoment voor PV doorgaat uiterlijk maandag. 
 
 
3. Post 
Uitnodiging voor een housewarming van een speak-easy open salon op 20 september 
CoBo van de ASVA op 7 november 
AUS student council 6 november 
CoBo Marie Curie uitnodiging voor 15 oktober 
 
4. Mededelingen 
Stefanie: Ik moet om half 8 weg 
Anne-Ruth: Dit is de uitleg van de regels hoe we met handen werken in deze en komende 
vergadering. Demonstratie. 
 
5. Update CSR 
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Bij de CSR zijn we bijna klaar met onze werkafspraken dus dat is nice. We hebben het ook gehad 
over de klimaatstaking van 27 September en hoe wij als raad staan qua duurzaamheid. Verder 
hebben we de datum geprikt voor onze cobo/kebo/? dus zet 12 november in de agenda! Ook 
willen we vroeg beginnen met de zichtbaarheid van de medezeggenschap door te starten met 
het eerste PR initiatief: Instagram take overs van alle leden (dus iedereen 1 dag dingen posten 
enzo op de insta van CSR). 

 
 
6. Vaststellen Agenda 
De agenda wordt vastgesteld. 

1. Opening 
2. Notulen en Actielijst 
3. Post 
4. Mededelingen 
5. Update CSR 
6. Vaststellen agenda 
7. Beleidsagenda BO 
8. Constitutieborrel 
9. Werkafspraken 
10. Beleidsplan 
11. Kadernota 
12. Raadskleding 

13. laptopdiefstal 
14. W.v.t.t.k. 
15. Wat gaat er naar de CSR? 
16. Relevante updates taakgroepen en 

DB 
17. Evaluatie Stukken 
18. Evaluatie PV 
19. Rondvraag 
20. Actielijst 
21. Punten volgende agenda 
22. Sluiting 

 
 
7. Beleidsagenda BO 

Aandragen van vragen over de beleidsagenda van het DT  
 
Lotte: Ik heb een suggestie om eerst het eerste semester te bespreken en daarna het tweede 

semester. Bij punt 4 het instromen bij de bachelor Wiskunde Scheikunde, vraag ik me af of er 
al een update is. Bij wiskunde wil ik vragen of er meer kennis is over de plan van aanpak. 

 
Beleidsagenda voor het eerste semester 2019 
Lotte: Voor punt 3, ik moet eerst vragen aan Willemijn hoe het zit met de werkgroep. Daarnaast wil 

ik weten hoe dat zit met onze inspraak, of we die hebben en hoe we op de hoogte gehouden 
worden. En bij punt 4, is daar al een update over? Bij punt 5 mist er een bijsluiter. 

Erik: Is dit relevant als ons voor de FNWI?  
Lotte: Ik vind het er vaag uitzien en het is toch een plan van de faculteit. 
 
 
 

 
8. Constitutieborrel 
 
Discussiepunten 

Pagina 2 / 16 



Facultaire 

Studentenraad 

                                                                                                    studentenraad.nl/fnwi  ~  fnwi@studentenraad.nl 
 
 

1. Is het stuk duidelijk? 
Lisa: Kunnen we nog een discussiemoment houden over de tradities los van elkaar? 
Daan R: In het stuk zie ik niet terug wat de voor en nadelen zijn van de tradities los van elkaar. 
Jolein: Het lijkt me dat we daarom goed een discussie kunnen houden daarover. 
 

2. Gelaagd stemmen deel A 
Optie 1: Voor: 3 
Optie twee: voor 10 
Optie 3: voor 0  
 
Optie 2 instemmen  
Voor: 12 
De FSR FNWI 19/20 organiseert een niet traditionele constitutieborrel. 
 
a. Indien FSR FNWI 19/20 kiest voor een niet traditionele 
constitutieborrel moet er gestemd worden voor stemvoorstel: Optie voor tradities. 
 
Discussiemoment 
Lisa: Kunnen we ook de opties samenvoegen van pedel en recipiëren? Je kan niet recipiëren 
zonder pedel en andersom. 
Jolein: Denken jullie dat we voldoende budget hebben voor gratis bier? 
Daan S: Ja 
Lotte: Het lijkt me niet logisch om een pedel te hebben, als we niet recipiëren. 
Daan R: Als we willen recipiëren, dan komen er ook gratis shotjes. Dan moeten we kijken of we 
rond komen als we ook gratis bier weggeven. 
Pepijn: Het lijkt me leuk om te recipiëren, maar voornamelijk voor de FNWI. 
Sophie: Ik vroeg me af of we stemvoorstel 1 en 4 kunnen samenvoegen. 
Lisa: Ik denk dat recipiëren leuk is, maar ik wil niet de hele avond in een hoekje staan.  
Daan R: We kunnen als er geen verenigingen komen recipiëren gewoon gaan praten met 
anderen. 
Pepijn: Als we alleen FNWI doen, dan zijn dat maar 6 verenigingen. 
Daan R: We nodigen ook andere raden uit dus dat kan altijd meer worden. 
Anne-Ruth: Ik stel voor dat als we recipiëren, dat PR beslist wat handige tijden zijn. 
 
Stemverklaring: 
Recipiëren 
Voor: 8, tegen: 3, onthouden: 1, blanco: 0 
De FSR FNWI 19/20 gaat recipiëren op de constitutieborrel.  
 

De FSR FNWI 19/20 heeft een pedel op de constitutieborrel. 
Voor: 5 tegen: 2 onthouden: 4 blanco: 1 
Anne-Ruth: Dan hebben we geen pedel. 
 

De FSR FNWI 19/20 heeft een gastenboek op de constitutieborrel. 

Pagina 3 / 16 



Facultaire 

Studentenraad 

                                                                                                    studentenraad.nl/fnwi  ~  fnwi@studentenraad.nl 
 
 

Pepijn: Is dat een persoon of een boek? 
Anne-Ruth: Dat is een boek 
Erik: De invulling daarvan is vrij 
Anne-Ruth: Dat laten we aan PR. 
 
Voor: 11 tegen:1  
Anne-Ruth: We hebben een gastenboek. 
 
Gratis bier 
Voor: 12 
Anne-Ruth: We hebben gratis bier. 
 
Brassen: 
Lotte: Brassen is stom. 
Voor: 6 tegen: 5 blanco: 0 onthouden: 1 
Anne-Ruth: We gaan niet brassen 
 
 
3. Gelaagd stemmen deel b 

De FSR FNWI 19/20 organiseert zijn beleidsplanpresentatie in combinatie met 
de constitutieborrel  
 
Voor: 12  
Anne-Ruth: Dan houden we onze beleidsplan presentatie tijdens de constitutieborrel. 
 
 
9. Werkafspraken 
Discussiepunten 
1. Is het stuk duidelijk? 
2. Missen er plus- en/of minpunten 
Lotte: Min punt bij punt 7 Verwijderen van Sancties. Dan hoeft Anne-Ruth niet meer met een 
kroontje rond te lopen en dat vind ik jammer. 
Ilya: Ik wil een optie toevoegen om een plantje voor iedereen te kopen voor zijn of haar 
verjaardag. Dan nemen Daan R en ik de verantwoordelijkheid die te verzorgen. 
Anne-Ruth: Wordt toegevoegd aan het volgende stuk. 
 

3. Kloppen de plus- en/of minpunten (per optie) 
Lisa: Bij Wunderlist kan je wel een taak aan meerdere toebedelen. Wel een gedoe maar het kan.  
Lotte: Bij Trello, de betaalde versie is $ 10 per maand per persoon. De limiet van het aantal 
boards is 10 bij de gratis versie. 
Sophie: Bij 3.3.3 Je kan nog steeds kadootjes krijgen voor je verjaardag krijgen van wie dat wil 
geven. 
Lisa: Bij 6.3 ik vind het niet per se een minpunt, ook niet een pluspunt. 
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Daan R: Bij 6.6 toevoegingen, per mail en/of per telegram. 
Sophie: Liever in ieder geval  mail, daarmee ontvang ik het liever in dat in Telegram. 
Erik: Ik zou willen toevoegen dat er outlook-agenda uitnodigingen worden gestuurd. 
 
 

4. Peilen en een discussiemoment per optie 
Bij optie 7  
Voor:  9 medium: 0 tegen: 3 
Daan R: Ik vind het jammer dat Anne-Ruth als de sancties worden afgeschaft niet meer in een 
sjerp hoeft rond te lopen. 
Pjotr: Als je iets verpest, dan draag je bij aan de sfeer om taart mee te nemen. 
 
Één telefoon in de raadskamer 
Voor 11 medium 1 
 
Actiepunten door todoist 
Voor: medium: 6 tegen:6 
 
Actiepunten bijgehouden door trello 
Voor 6 medium 3 tegen 3 
 
Wunderlist 
Voor: 4 medium: 6 tegen: 2 
 
Niets: 
Voor: 1 medium: 1 tegen: 10 
 
Pepijn: Ik heb geen zin om weer te wisselen. 
Anne-Ruth: Ik vind Trello heel fijn en ik denk dat 10 boards meer dan genoeg is. 
Pjotr: Voor mij zou het heel chill als we Trello gebruiken want met de CSR gebruiken we die ook. 
Daan R: Een nieuw account aanmaken duurt maximaal 5 minuten 
Jolein: Als je vanuit CSR en FSR niet te weinig hebt aan 10 borden. 
Lotte: Je kan volgens mij per project 10 borden aanmaken. 
Lotte: Mochten we overstappen, ik ben het bereid het te doen want trello heeft mijn voorkeur. 
 
1.2.1 
Voor 11 medium 1 
 
1.2.3 
Voor 9 medium 3 
 
4 weken:  
Voor 9 medium 3 
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8 weken:  
Voor 2 medium 2 tegen 8 
 
Sophie: Ik vind 8 weken fijner vanwege de achtweken planning. 
Pepijn: Ik weet het alleen niet zo lang van te voren. 
 
1.3.7 
Voor 11 medium 1 
 
1.3.11 
Voor 10 medium 1 tegen 1 
 
2.3 
Voor 12  
 
2.4  
Voor 12 
 
2.7  
Voor 11 tegen 1 
 
Samenvoegen 2.9 en 2.13 
Voor 12 
 
Verwijderen 3.1.7 
Voor 11 medium 1 
 
3.1.8 
Voor: 5 medium 3 tegen 4 
Lotte: mocht dit worden ingestemd, dan wil ik liever dat de verantwoordelijkheid bij het DB 
komt te liggen. 
Lisa: Dit is een iets wat we moeten doen met de hele raad. 
 
3.2.8 
Voor 11 medium 1 
 
Verwijdering 3.2.12 
Voor: 9 medium 2 tegen 1 
 
3.3.3 
Voor 6 medium 1 tegen 5 
Lisa: Ik heb mijn verjaardagscadeau van vorig jaar niet. 
Daan R: Dan krijg je dit jaar twee planten. 
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Sophie: In de werkafspraken staat dat de vice-voorzitter verantwoordelijk is voor planten in de 
kamer. Als Ilya en Daan R verantwoordelijkheid willen nemen voor de planten, dan moet dat 
aangepast worden. 
Lotte: Ik vind het prima als de mensen die iets willen doen met verjaardagscadeautjes, dat zij dat 
gewoon doen. En wie geen zin heeft doet dat niet. 
Ilya: Het is een tientje over een heel jaar. 
 
Peilen over planten als cadeau 
Voor: 7 medium: 1 tegen 4 
Sophie: Het maakt voor mij uit waar dit in de werkafspraken komt te staan. 
 
3.5.3 
Voor 12 
 
3.5.5 
Voor 12 
 
 
3.6.3 
Voor 7 medium 5  
 
3.7.2 
Voor: 10 medium 2 
 
3.7.5 
Voor 12 
 
6.3 
Voor 6 medium 6 
Pepijn: Je kan ook bcc gebruiken, dan valt het minpunt weg. 
Lisa: Mij lijkt het handiger om de taakgroep email gebruiken, dan zie je nog steeds dat er een 
mail openstaat. Als je bcc gebruikt, kan je niet het email adres zien, dus is het onhandig als je 
later nog contact wil hebben met die mensen. 
Lotte: In de BCC krijg je geen reply to all.  
Pjotr: het kan veel mails opleveren die niet per se nuttig zijn voor iedereen. 
 
10. Beleidsplan 
Discussiepunten 
● Is het stuk duidelijk? 
Lotte: Het is raadsjaar en niet bestuursperiode 
Anne-Ruth: Je bedoelt in je stuk ook commissies? 
Sophie: Ja 
Lotte: Ik ben het niet eens met het doel van het stuk. Want we bepalen niets.  
● Missen er opties? 
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Ilya: Voor vrijdag is de deadline voor de stukken op de site. Kunnen we die gelijk trekken met het 
schrijven van het beleidsplan? 
Lisa: De site is uitleg wat je taakgroep is en je beleidsplan is je plan voor dit jaar. 
● Missen er plus- en minpunten? 
Anne-Ruth: volgende week komt een oordeelvormend stuk. 
 
11. Kadernota 
Lotte: De stellingen zijn niet inhoudelijk, omdat dit de toon gaat zetten in het gesprek met Peter. 
Mochten we er wel inhoudelijk op in gaan, dan zullen we niets zeggen dat niet langs de PV is 
gegaan. 
Lisa: Volgens mij kan je van de twee stellingen één maken. Als je voor de ene bent, ben je tegen 
de anderen 
Lotte: Het idee was dat als je beide niet instemt, dan heb je geen mening. 
Anne-Ruth: Ik denk dat het handig is om op deze manier te stemmen. Want je kan er ook 
neutraal over zijn. 
 
Discussiepunten 
1. Is het stuk duidelijk? 
2. Missen er stellingen? 
Pjotr: We gaan onze mening vormen over het rapport van de Commissie van Rijn. Maar we 
hebben nu geen mening over het aannemen van het rapport. Voor mij zou daar een mening over 
vormen het wel compleet maken. 
Anne-Ruth: Dit is meer of een sturing te vormen voor de sfeer van het gesprek, en niet per se een 
mening vormen over het commissie van Rijn rapport. 
Pjotr: Dan is het niet heel relevant. 
Erik: De kans dat de FNWI extra geld krijgt is vrij irreëel. 
3. Missen er voor- of nadelen? 
4. Kloppen de voor- of nadelen? 
5. A: Commissie van Rijn 
a. Peilen 
stelling: De FSR FNWI 19/20 vindt dat het geld dat ingeleverd moet worden door de 
UvA niet van de FNWI af mag komen. 
voor: 9 medium 3 tegen 0 
 
Stelling: De FSR FNWI 19/20 vindt dat het geld dat ingeleverd moet worden door de UvA 
wel van de FNWI af mag komen 
voor1 medium 2 tegen 9 
 
b. Discussiemoment 
Pjotr: Wij krijgen geen extra geld, het beetje geld dat we krijgen mogen de andere faculteiten 
verdelen 
Lotte: De afgelopen jaren is er veel bezuinigd op het FNWI. De commissie van Rijn is er om de 
bèta capaciteit te verhogen. 
Pepijn: Andere faculteiten hebben ook last gehad van bezuinigingen. 
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Lisa: Als wij niet de bèta’s verdedigen, wie doet dat dan? 
Erik: De overheid verwacht dat we al meer geld ontvangen. Dus zij verwachten meer van ons, we 
moeten meer doen. Als we geld moeten inleveren, verhoogt nog eens de druk. 
 
c. Gelaagd stemmen 
Voor: 10 tegen: 1 onthouden 1 
De FSR FNWI 19/20 vindt dat het geld dat ingeleverd moet worden door de 
UvA niet van de FNWI af mag komen. 
 
6. B: Groei van het aantal studenten 
a. Peilen De FSR FNWI 19/20 vind dat het aantal studenten op Science Park niet verder 
moet groeien. 
voor 5 medium 6 tegen 1 
 
b. Discussiemoment 
Pjotr: Op de lange termijn krijgen we een nieuw gebouw erbij, daarna waarschijnlijk nog een. Als 
we meer ruimte hebben, kunnen we ook meer studenten aannemen, dus we moeten een goed 
moment kiezen om te groeien. 
Erik: Nu hebben we te weinig ruimte, zelfs met het nieuwe gebouw. Gegeven de huidige situatie 
is dat dus niet ideaal. 
c. Gelaagd stemmen 
De FSR FNWI 19/20 vind dat het aantal studenten op Science Park niet verder 
moet groeien. 
voor: 5 tegen: 0 onthouden: 7 blanco: 0 
Anne-Ruth: Aangenomen dat de FSR vind dat FNWI niet verder moet groeien. 
 
7. C: Kadernota 
a. Peilen 
optie 1 De FSR FNWI 19/20 is positief over de kadernota en adviseert positief naar de decaan. 
voor  0 medium 11 tegen 1 
Daan R: Peilen we over het positief zijn of over optie 1? 
Anne-Ruth: We peilen over optie 1 dat je positief bent over de kadernota. 
Lotte: Peilen we nu ook over 2 en 4? 
Anne-Ruth: We peilen over optie 1 en optie 3. We doen niet de negatieve adviezen, want dan peil 
je bij het positieve advies dat je daar negatief over denkt. 
 
Optie 3 
Peilen 
Stelling: de FSR FNWI 19/20 is positief over de kadernota en vermeldt daarbij de aangenomen 
stellingen. 
Voor 8 medium 4 tegen 0 
 
b. Discussiemoment 
c. Gelaagd stemmen 
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optie 1 
voor 1  
 
optie 2 
voor 0 
 
optie 3 
voor 12 
 
optie 4 
voor 0 
 
Anne-Ruth: Optie 3 is per acclamatie aangenomen. 
De FSR FNWI 19/20 is positief over de kadernota en vermeldt daarbij de aangenomen stellingen. 
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12. Raadskleding 
Discussiepunten 

1. Is het stuk duidelijk? 
Lotte: Er staat dat borduren is inbegrepen met de prijs. Wat is de ratio in prijzen tussen 
bedrukken en borduren en wat is daarin meegenomen? 
Ilya: Bij de trui heb ik gekeken voor bedrukken en voor de blouse heb ik gekeken voor 
bedrukken. 
Lisa: Volgens mij kan daar ook een naam en taak bij. 
Pjotr: Is er ook een optie voor duurdere maar duurzame kleding? Die mis ik in dit stuk. 
Lisa: Volgens mij zag dat bij optie 1 en optie 2 gewoon in staan. 
Anne-Ruth: Dan hebben we het nu alleen over optie 1. 
Pjotr: Is het nou mogelijk een trui en een overhemd te kopen? 
Ilya: Ja, dat klopt. 
Daan R: Wat Lisa zei, geld ook voor optie 3. 
 

2. Missen er opties in deel A? 
Daan R: Ik mis een optie trui met en zonder capuchon. 
Pjotr: Ik mis een optie over duurzame truien 
Anne-Ruth: Als we dat overal willen doen, dan lijkt me handig om toe te voegen 
Sophie: Dan moeten we een definitie hebben wat duurzaamheid is. 
Daan R: Als het allemaal duurder wordt, wil ik dat we allemaal inzichtelijk hebben of het 
allemaal past binnen het budget. 
 

3. Missen er plus- en minpunten in deel A? 
Lotte: Bij optie 1: Op de voor en achterkant duidelijk een FSR logo als plus punt. Bij vesten zie ik 
dat niet terug terwijl je daar ook duidelijk het logo op kan zetten. 
Ilya: Je kan niet duidelijk op de voorkant zetten. 
Lotte: Bij vesten staat er nu helemaal niets over het logo. 
Pepijn: Een puntje dat mist is bij voordelen voor een trui is dat je hem ook kan dragen als 
pullover over het overhemd. 
Daan R: Bij truien kan je een klein logo laten bedrukken op de voorkant. 
Jolein: Een vest kan je ook dragen als een pullover. 
Lotte: Bij optie 3 miste ik de optie dat als twee mensen een trui willen en de rest een vest, heeft 
dat effect of de kosten? 
Lisa: Als ze het sjabloon kunnen hergebruiken, heeft dat geen extra kosten. 
 

4. Peilen opties deel A 
Optie 1  
Voor: 8 medium tegen 4 
Optie 2  
Voor: 5 medium 1 tegen 6 
Optie 3 
Voor 7 medium1 tegen 4 
Optie 4  
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Tegen 12  
 
Peilen over trui met capuchon 
Voor: 6 medium 2 tegen 4 
 
Truien zonder capuchon 
Voor 6 medium 1 tegen 5 
 
Daan R: Een pullover is veelzijdig en professioneel 
Erik: Als je hem bedrukt niet meer. 
Pepijn: Als je geen overhemd onder je pullover doet, is het nog steeds wel casual. 
Anne-Ruth: Mij maakt het niet echt uit of je het ergens over heen kan trekken. 
Lisa: Zijn er ongeveer evenveel voor een trui als een vest? 
Anne-Ruth: Voor een trui 8 en voor een vest 5. 
 
5. Missen er opties in deel B? 
6. Missen er plus- en minpunten in deel B? 
7. Peilen opties deel B 
Stelling: we nemen overhemden. 
Voor: 11 tegen 1 
 
8. Missen er opties in deel C? 
9. Missen er plus- en minpunten in deel C? 
10. Peilen opties deel C 
Stelling: we nemen shirts. 
Voor: medium 3 tegen 9 
 
Lisa: Als we het budget over hebben is het een goed idee, maar ik denk niet dit nodig is. 
Ilya: Als we budget over hebben kunnen we ook kijken of we willen borduren en of we meer 
willen borduren. 
Anne-Ruth: Als zoveel mensen positief zijn over overhemden dan heb ik liever een overhemd 
van goede kwaliteit dan een matig shirt. 
 
11. Missen er opties in deel D 
Lotte: Ik mis de opties zoals borduren op de voor en/of achterkant, wat wordt het design, komt 
er een naam en functie bij, etcetera. 
Sophie: Ik zou voor deel D dan per kledingstuk willen bekijken of dat een goed idee is.  
Pjotr: Ik mis een indicatie in het verschil in prijs. 
Ilya: Weet jij dat toevallig, Lisa? 
Lisa: Ik weet niet hoeveel duurder het is. Maar voor de vesten en de truien kunnen we een geheel 
plaatje maken. Voor het volgende stuk wordt het wel duidelijker. 
Ilya: Het maakt per kledingstuk uit wat de prijs is. 
Anne-Ruth: Ik zou ook graag zien wat de prijs is met kleur en de hele vormgeving. 
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Lisa: Wij hadden vorig jaar met functies alleen van het DB in dat geval, de facultaire 
studentenraad en naam. 
 
12. Missen er plus- en minpunten in deel D 
 
Nadat deel A, B en C gepeild zijn 
13. Per deel A, B en C deel D peilen 
Anne-Ruth: Er missen veel opties dus dit doen we volgende week 
 
14. Welke kleur willen we de truien/vesten 
Pjotr: FNWI paars. 
Daan S: Die is heel lastig te vinden. 
Ilya: Ik kan wel per neutrale kleur een optie maken voor volgend PV stuk. 
Daan R: Misschien kunnen we wel het FNWI paars laten borduren. 
Lisa: Op zwart is dat te donker en je wil geen witte trui. En onze dasjes zijn niet precies FNWI 
paars, en je wil wel dat je trui daarbij past. 
 
14. Laptopdiefstal 
Jasper: Ik vond het best lastig om hier een beeldvormend stuk over te schrijven, zelfs toen ik al 
een beeld had. 
 
Discussiepunten 

1. Is het stuk duidelijk? 
Lisa: Het klinkt misschien een beetje raar. Maar ik zie niet waarom hier een raadsstandpunt voor 
nodig is. Ik denk dat de taakgroep dit ook kan doen. 
a. Begrijpen jullie de status? 
b. Begrijpen jullie waarom we dit als FSR willen oppakken? 

2. Is er informatie die mist in dit stuk? 
Anne-Ruth: Ik ben er voor dat we hier iets mee doen. Uit het stuk komt niet echt naar voren wat 
we hier precies mee gaan doen. 
Jasper: Het lijkt me handig als we daadwerkelijke cijfers hebben. Er zijn verschillende manieren 
waarop we daar aan kunnen komen. 
Anne-Ruth: Dan lijkt het mij handig te wachten tot we de cijfers hebben totdat wij bepalen wat 
we gaan doen. 
Pepijn: Een minpunt dat mist is dat de cijfers er niet zijn. 
Anne-Ruth: Dat staat als eerste optie aangegeven, ‘cijfers ophalen.’.  
Pepijn: Ik denk dat als we de cijfers opvragen, dat een vertekend beeld geeft omdat niet iedereen 
aangifte doet. 
Sophie: Ik denk dat cijfers opvragen bij de politie veel tijd kost door de bureaucratie.  
Jolein: Ik denk dat het vertekende beeld dat Pepijn net zei, geldt voor alle vier de opties. 
Pepijn: Aangifte doen bij de politie kost heel veel tijd. 
Ilya: Als je aangifte doet kan je wel iets bereiken, met een google form invullen. We hoeven 
trouwens niet tussen deze opties te kiezen, we kunnen ook voor meerdere kiezen. 
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Erik: Aangifte is tegenwoordig een online formulier invullen. Het gaat daarnaast niet om de 
absolute aantallen maar om de verhouding. Bijvoorbeeld als de UvA zegt ‘wij krijgen 10 
meldingen per jaar’, maar de aangiftes zeggen dat er 30 per jaar zijn gestolen, dan is het 
interessant. 
Anne-Ruth: Dan komt er volgende week een oordeelvormend stuk. 
 
 
15. W.v.t.t.k.  
- 
 
16. Wat gaat er naar de CSR?  
Sophie: Ik denk dat onze mening over de kadernota via Pjotr naar de CSR gaat. 
 
17. Relevante updates taakgroepen en DB 
 
OnderO: 
Pepijn: We hebben gesproken met de opleidingsdirecteuren en we zijn bezig met de stukken uit 
te werken. We moeten een positief advies schrijven. 
 
Bij PR hebben besloten onze eerste Praat-met-de-Raad borrel het thema geld te geven 
aangezien we bezig zijn met de kadernota. Dus ik hoop dat jullie van Gold Strike houden.  
We kunnen nu bij onze Instagram en gaan hier volgende week onze raadsfoto plaatsen (net als 
op FB). We gaan ook krijtstiften kopen om het krijtbord mooi te kunnen maken, maar de HEMA's 
openingstijden naaien me. 
De CSR gaat de website een hoognodige make-over maken, hype. Aangezien ze nog opzoek zijn 
met een designer vinden zullen we wel eerst tijd en moeite moeten gaan steken in de huidige 
site. Zoals jullie hebben hopelijk gezien hebben jullie een mailtje van Lotte over de taakgroep 
stukjes. 
Verder hebben we een PRuitje gepland waar we inspiratie op gaan doen voor acties en 
dergelijke.  
Zoals jullie zien op de agenda gaan we het hebben over Raadskleding en Constitutieborrel. 
 
Bij FacIt hebben wij deze week BVO geëvalueerd. Sophie heeft een presentatie over 
afvalverwerking binnen de UvA bijgewoond. Jasper, Jolein en Nina waren aanwezig bij het 
facilitair overleg. Momenteel wachten Jasper en Sophie nog op een reactie op hun berichten. 
Sophie wacht op een rapport over sociale veiligheid en Jasper wacht op een reactie van 
Willemijn met betrekking tot het dossier catering. Tot slot heeft Jasper een beeldvormend PV 
stuk geschreven over laptopdiefstal. 
 

Bij OverO hebben we deze week de dossierverdeling afgerond en zijn we gaan kijken wat we 
voorlopig gaan oppakken. Wij gaan aan de slag met de kwaliteitsafspraken, hiervoor staat geld 
gereserveerd maar dit wordt nog niet besteed. We gaan monitoren of de problemen rond 
nakijktermijnen blijven en of hier een oplossing voor kan komen. We gaan op het BO met het DT 
in gesprek over de vakantieweek. We zullen daarnaast UvAQ gaan monitoren om te kijken of de 
enquêtes beter zijn afgestemd op de vakken. We gaan kijken naar de pilot device-vrije zones van 
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vorig jaar en kijken of we verder kunnen met dit plan. We gaan kijken naar de hoogte van het 
BSA en naar het nuttigheid van het huidige matchingprogramma. Als laatste gaan we aan de slag 
met de vertrouwelijkheid van vakevaluaties.  

Bij reglementen zijn we nog steeds bezig met de dossiers lezen. Nu hebben we de OER-A en het 
Studentenstatuut gehad, volgende week de WHW en de TER. Verder hebben we donderdag een 
kennismakingsgesprek met Annemarie. Ook gaan we woensdag met een paar mensen van PR 
zitten zodat we een klein groepje hebben voor de PReglementen. 
 
Hier een update over de financiën, op dit pv gaan we vergaderen over de 
kadernota. Hier hebben wij ook in de commissie over gesproken en 
opgesteld wat we willen bespreken met de decaan. 

Hier een update van DB. Afgelopen week was er BVO en daar hebben we een prachtige update 
gegeven, verder ging BVO vooral over flux, de inbraak bij Congo en even kort over de 
kwaliteitsafspraken.  Gister hebben we het AO gehad, hierbij is de agenda voor het komende BO 
vastgesteld. De punten op de agenda zijn de beleidsagenda, vakantieweek en de 
kwaliteitsafspraken. Als je spreker bent bij het BO moet je 1 oktober 20:00 aanwezig zijn bij de 
voorbespreking. Als laatste heeft onze lieve vicevoorzitter een leuke taqt training geplanned, 
deze is 1 oktober om 9:00. Er is veel moeite in gestopt om het te plannen, dus als je kan wees 
erbij! 

18. Evaluatie stukken 
Anne-Ruth: Ik zou graag in de titel van alle stukken die ik ontvang jaar, maand, datum, titel, van 
de PV. 
Pepijn: Opties zoals ‘dat kost ons minder moeite’, moeten die in de plus en minpunten? 
Lisa: Als het voor jou relevant is, zet je het er in. 
Daan R: Ik denk dat wij allemaal gelimiteerde hoeveelheid tijd hebben, dat het soms fijn is om te 
zien of sommige opties uitvoerbaar zijn. 
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19. Evaluatie PV 
Lisa: Peilen is eerder negatief of positief, je hoeft zo ook niet te tellen. 
Daan R: Ik was bij de kadernota helemaal kwijt waar we over stemden. 
 
20. Rondvraag 
Sophie: Wie komen er naar het raadsuitje? 
Lotte: Ik ben blij met de foto’s en taakgroep hoofden: vergeet niet voor vrijdag je stukje te sturen. 
 
21. Actielijst 
Actie taakgroephoofden Daan S, Daan R, Lisa, Pepijn, Ilya, Anne-Ruth: Schrijf een stukje voor 
vrijdag over je taakgroep voor op de website om 15:00. 
 
22. Punten volgende agenda 
Alle stukken die vandaag besproken zijn en de kwaliteitsafspraken en vanuit OnderO een stuk. 
 
23. Sluiting 
Voorzitter Anne-Ruth sluit de vergadering om 19:49. 
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