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Vergadering PV 01-10-2019 
Tijd 18:00 
Voorzitter Anne-Ruth 
Aanwezig Anne-Ruth Meijer, Daan Rademakers, Pepijn de Reus, Jolein Rau, Lisa Blijleven, 

Pjotr van der Jagt, Jasper Claessen, Sophie van Tilburg, Lotte Philippus, Daan 
Schoppink 

Afwezig Ilya Janssen, Erik Kooistra 
Notulist Rosa van der Laag 
Gast Studentassessor Stefanie Fijma 
 
 
1. Opening 
Voorzitter Anne-Ruth opent de vergadering om 18:00 
 
2. Notulen & Actielijst 
De notulen worden met enkele aanpassingen vastgesteld. 
 
 (PV-190924-1) Lisa en lotte: Redactioneer het advies over OD Informatica. Afgerond. 
(PV-190924-2) Sophie: Schrijf een advies over OD informatica. Afgerond. 
 
3. Post 
Post in: 
Uitnodiging voor CoBO 
Uitnodiging voor  een Housewarming van Chaos 
Uitnodiging voor de CoBO van het bestuur van Commissie Intree 
 
Post uit: 
Kadernota 
Advies op OD informatica 
 
 
4. Mededelingen 
Ilya is afwezig. Erik machtigt Anne-Ruth 

 
5. Update CSR 
CSR was een lekker druk weekje waarin we wel wat stappen hebben kunnen zetten. Zo 
zijn de working agreements klaar, zijn we aan het kijken naar de mogelijkheden om 
catering te verbeteren (in het kader van zowel aanbod als duurzaamheid). Ook hebben 
we een uitnodiging gekregen vanuit Kyiv (Kiev) om naar een internationaal forum 
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(genaamd A.G.E.) te komen, los van het feit dat er niet heel erg veel over te vinden is 
online, behalve wat we toegestuurd hebben gekregen, is hier vorig jaar ook wat gedoe 
mee geweest toen het ging om minsk 
(https://www.folia.nl/actueel/124434/minsk-trip-csr-zet-kwaad-bloed-bij-faculteitsra
den) iets wat we natuurlijk niet willen herhalen, deze week zal erover gediscussieerd 
worden maar helaas mis ik dat (door ons BO wat dan wel weer heel leuk is). Verder niet 
heel veel spannende dingen gebeurt en alles loopt met de week beter. 
 
Sophie: Hebben jullie niets anders behandelt? 
Pjotr:  Volgens mij krijgen jullie de agenda toegestuurd? 
Anne-Ruth: Het is voor ons handig als we een volledig plaatje hebben. 
Pjotr: Ik kan kleine dingen wel vertellen, maar het lijkt me niet heel relevant. 
Sophie: Als er dossiers zijn die niet over interne structuur gaan, dan zou ik daar meer over willen 
weten. 
Anne-Ruth: In de agenda zien we niet wat er in de PV besproken wordt. Dus voor de volgende 
keer het zou fijn zijn als je de agenda of belangrijke punten voor ons op de agenda meestuurt 
met de update. Samen met wat er besproken is en wat daar uitgekomen is. 
Pjotr: Dat snap ik. 
Sophie: Hoe zit het met Social Safety file? 
Pjotr: Goed punt, er zijn mensen nu bezig met het oppakken van social safety, maar er is nog 
niets op PV gebracht. Als het op de PV komt, zal ik het zeggen. 
 
6. Vaststellen Agenda 
De agenda wordt vastgesteld. 

1. Opening 
2. Notulen en Actielijst 
3. Post 
4. Mededelingen 
5. Update CSR 
6. Vaststellen agenda 
7. FSR Begroting 
8. Huishoudelijk reglement 
9. Raadskleding 
10. BO en IO 

11. W.v.t.t.k. 
12. Wat gaat er naar de CSR? 
13. Relevante updates taakgroepen en 

DB 
14. Evaluatie Stukken 
15. Evaluatie PV 
16. Rondvraag 
17. Actielijst 
18. Punten volgende agenda 
19. Sluiting 

 
 
7. FSR Begroting 
Lisa: Salaris notulisten, dat is voor de BO voorzitters. Dat is al jaren zo. Dat kan ik wel aanpassen. 
Discussiepunten 

1. Is het stuk duidelijk? 
Jasper: Ik vroeg me af wat juridisch advies en samenwerkingsbevordering precies inhouden. 
Lisa: Juridisch advies gaat over als we een geschil beginnen of zo, om iemand in te huren voor 
advies. Samenwerkingsbevordering is voor het evaluatieweekend en dan 1000 euro is voor de 
banding. 
Lotte: Bij Diverse staat ook bijeenkomsten. Wat voor bijeenkomsten? 
Lisa: Bijvoorbeeld dat we koekjes en pizza hebben bij een raad van advies bijeenkomst. 
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Anne-Ruth: Wat wordt er bedoeld met posters? 
Lisa: Dat is de raadsposter die naast de kamer hangt. 
Anne-Ruth: We hebben €100 budget voor PR.  Is het zonder de honderd euro niet mogelijk een 
actie te doen in de verkiezingsweek? 
Lisa: Afgelopen jaren was het best karig dus daarom is het leuk als het dit jaar iets groter 
aangepakt kan worden. 
Anne-Ruth: Weet je hoeveel er over was bij de verkiezingsweek? 
Lisa: Bij ons was het allemaal een beetje door elkaar gelopen en is een grote PR pot gemaakt, dus 
dat weet ik niet. 
 
2. Zijn er posten waar iemand meer of minder geld heen wilt? 
Jolein: Je had €750 euro begroot voor de FOC’s, wij hebben maximaal €600 in begroot. 
Lisa: Ik heb het zo gedaan dat je €150 per keer hebt en dat je dan misschien nog een buffer hebt. 
Jolein: We zijn van plan 3 keer bijeen te komen. Dus ik denk dat we ruim onder 600 euro blijven. 
Pepijn: Suggestie voor het geld, dat kan naar de actie vanuit de verkiezingsweken vanuit de hele 
raad. Niet alleen vanuit de partijen. 
Jolein: Mij lijkt het het goed om dit geld te gebruiken om Rosa te betalen de BVO’s te notuleren. 
Ik had van Lisa gehoord dat het fijn is één iemand dat te laten notuleren die dat ook kan. 
Anne-Ruth: Laten we dit bij het oordeelvormend stuk bespreken. 
Jasper: Misschien kan het geld ook naar de constitutieborrel. 
Jolein: Bij raadskleding staat nu 950 euro, maar het duurste waar we vandaag uit kunnen kiezen 
is 850 euro dus misschien kan daar geld vanaf? 
Daan R: Als we voor de duurzame optie gaan kan het alsnog duurder worden dat 850 euro. 
 
3. Mist er nog nodige informatie? 
Lisa: Er is een realisatie van vorig jaar op de drive maar die is niet echt compleet. 
 

1. Huishoudelijk reglement 
 
Discussiepunten 

1. Is het stuk duidelijk? 
Jolein: Redactionele ronde komt nog toch? 
Anne-Ruth: Dat wordt in de mail gedaan. 

2. Kloppen de opties? (per optie) 
Jasper: Bij optie 7 vond ik 7b onduidelijk.  
Anne-Ruth: DB zal nooit in zijn eentje de totale meerderheid kunnen hebben. 
Jasper: Ik denk dan aan het bijzondere geval , want er zit nu in elke taakgroep één DB lid. 
Anne-Ruth: Dan beslis je met vier personen. 
Jasper: Dus dan klopt het punt dat DB heeft niet altijd de absolute meerderheid heeft. 

3. Kloppen de plus- en/of minpunten? (per optie) 
4. Discussiemoment (per optie) 

 
Jasper: Bij optie 7 ik vraag me of hoeveel eenduidiger de mening is van het DB. 
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Anne-Ruth: Het DB zit in andere taakgroepen. Het kan zijn dat je best een mening hebt voor het 
stuk naar de PV. Dan wordt het de taakgroep tegen de rest.  
Jasper: Ik zie het wel als een gevaar dat je dan best wel ergens een mening over kan hebben en 
dat het DB die dan helemaal van tafel gooit. 
Jolein: Ik heb gehoord dat dat wel eens is gebeurd. 
Anne-Ruth: Het DB bespreekt de PV stukken niet heel erg diep. 
Lisa:  Vorig jaar is het niet gebeurd dat de stemming bij het DB kwam. Plus hebben wij in ons HR 
gezet dat het niet het DB besloten wordt. Het geeft ook aan dat je vertrouwen hebt in het DB 
doordat je ze hebt aangesteld. Het is ook lastig binnen je taakgroep, als je het met elkaar oneens 
bent maar ook als je juist een sterke mening hebt. 
Sophie: Mij lijkt het als taakgroep als je ergens veel tijd in hebt gestoken dat het stom is als je er 
uiteindelijk niets mee doet. 
Jasper: Dat lijkt mij vrij onwenselijk en dat we het daarom moeten houden zoals het nu is. 
Anne-Ruth: Daarom zou ik juist eerder DB doen dan taakgroepen omdat taakgroepen zich al heel 
erg verdiept hebben.  
Daan R: Ik denk het overhevelen naar DB ook niet geheel wenselijk. Ik denk dat het DB er niet 
veel mee te maken heeft behalve het lid dat in de taakgroep zit. 
Jolein: Kunnen we niet nog een optie toevoegen dat een extra stap toevoegen dat je met z’n 
vieren bent. Dat je een vijfde persoon erbij doet. 
Daan R: Bijvoorbeeld de penningmeester. 
Lotte: Maar die kan ook taakgroep hoofd  en dossierhouder zijn. 
Daan R: Een toevallig niet-taakgroep lid met lootjes gekozen. 
Anne-Ruth: Ik voeg een optie toe. 
Lotte: Als DB willen we niet onze zin doordrammen en jullie hebben ons gekozen dus ik denk dat 
wij dat ook goed kunnen uit. 
Pepijn: Wij vertrouwen jullie in bijna alles. Ik vind het wel fijn dat als de situatie zich voordoet, 
we hier afspraken over hebben. 
Lisa: Als je er hier niet uitkomt dan moet de voorzitter beslissen. Je moet op een gegeven 
moment een keuze maken en het bij de persoon te leggen die je aan het hoofd hebt gezet. 
Jasper: Ik denk dat optie C niet per se het vertrouwen in jullie uitsluit.  
Pjotr: Ik denk dat vertrouwen in en de absolute macht geven twee dingen zijn die je los van 
elkaar moet zien. 
 
5. Stemmen per optie: De FSR FNWI 19/20 verwerkt de aanpassing {optie} in 
het Huishoudelijk Reglement 
 

1. Artikel 2.2: Verduidelijken dat als er iemand opstapt de zetel gaat naar 
de volgende persoon op de lijst. In dit geval is iemand wel lid en geen 
raadsassistent (is dus in principe wel door middel van verkiezingen 
gekozen, maar is nog een beetje open voor interpretatie) 
Voor: 11 Tegen: 0 Blanco: 0 Onthouden: 1 
Aangenomen 
 

2. Artikel 7 lid 3: Verwijderen 
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Voor: 11 Tegen: 0 Blanco: 0 Onthouden: 1 
Aangenomen 
 
Artikel 11 lid 4: Verwijderen van het deel “via de vicevoorzitter” 
Voor: 10 Tegen: 0 Blanco: 0  Onthouden: 2 
 
Artikel 12 lid 2: Veranderen naar dat commissies bestaan uit ten minste 
drie leden waarvan 1 DB 
Voor: 10 Tegen: 0 Blanco: 0  Onthouden: 2 
Aangenomen 
 
Artikel 12 lid 4: Toevoegen dat dit ook door stemmen volgens artikel 14 
gaat. 
Voor: 11 Tegen: 0 Blanco: 0  Onthouden: 1 
Aangenomen 
 
Artikel 13 lid 9: Toevoegen dat de notulen online worden gezet op de 
Site 
Voor: 11 Tegen: 0 Blanco: 0 Onthouden: 1 
Aangenomen 
 
Artikel 14 lid 10: Vervangen van: “ de beslissing genomen bij absolute 
meerderheid van de stemmen uitgebracht door leden van de 
bijbehorende taakgroep/commissie van het vergaderpunt” naar {optie 
7.a} of {optie 7.b}  
A ) optie artikel 14 lid 10 A: De beslissing wordt genomen door DB en 
de dossierhouder van het vergaderpunt 
Voor: 2 
 
B) optie artikel 14 lid 10 A: De beslissing wordt genomen door DB, 
de taakgroephoofd en de dossierhouder van het vergaderpunt. 
Voor: 4 
 
C) optie artikel 14 lid 10 A: De beslissing wordt genomen door DB, 
de taakgroephoofd en de dossierhouder van het vergaderpunt, en mochten en niet 5 personen 
zijn, dat er dan altijd een vijfde persoon bij is die niet onderdeel is van de taakgroep en wordt 
gelood op desbetreffende PV. 
Voor: 7 
 
Optie C instemmen 
Voor: 9 Tegen: 0 Blanco: 0 Onthouden: 3 
Aangenomen 
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2. Raadskleding 
 
4. Stemmen over deel A 
- Stemvoorstel: De raad neemt duurzame raadskleding 
Stemverklaringen: 
Daan R: Mocht je voor de duurzame optie gaan, dan is er nog een mogelijkheid een overhemd en 
een andere optie te doen.  
Jolein: Ik stem niet voor de duurzame kleding want dan houden we geld over. 
Pjotr: Ik stem voor duurzaam omdat dat een goed voorbeeld zet. 
Pepijn: Ik stem ook duurzaam omdat we bijzonder weinig met duurzaamheid willen gaan doen, 
is dit het minste dat we kunnen doen. 
Anne-Ruth: Ik stem tegen duurzaam omdat ik denk dat 12 overhemden en vesten niets uithalen 
en dat we beter iets anders groots kunnen doen. 
 
Voor: 4 Tegen: 5 Onthouden 3 
Niet aangenomen 
 
Indien deel A is ingestemd: 

5. Gelaagd stemmen over deel B 
Stemverklaring: 
Lotte: Ik stem voor vesten want die zijn beter dan truien. 
Anne-Ruth: Ik ben voor vesten en tegen gemengd, want als we uniforme kleding gaan 
aanschaffen vind ik het onzin als dat gemengd is. 
 
Stemmen 
- Optie 1: Stemvoorstel: De raad neemt truien 
Voor 3 
- Optie 2: Stemvoorstel: De raad neemt sweaters 
Voor 3  
- Optie 3: Stemvoorstel: De raad neemt vesten 
Voor 6 
- Optie 4: Stemvoorstel: Degene die truien willen nemen truien, degene 
die vesten willen nemen vesten 
Voor 4 
 
Vesten instemmen: 
Voor: 10 Tegen 1 Onthouden 1 
Aangenomen 
 
Voor de optie die is ingestemd in deel B 
7. Gelaagd stemmen over deel D 
- Optie 1: Stemvoorstel: De raad laat de kleding bedrukken 
Voor: 9 
- Optie 2: Stemvoorstel: De raad laat de kleding borduren 
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Voor: 2  
 
Bedrukken instemmen: 
Voor: 11 Onthouden: 1 
 
8. Gelaagd stemmen over deel E.1 
- Optie 1: Stemvoorstel: De raad neemt zwarte vesten/truien/sweaters 
Voor: 10 
- Optie 2: Stemvoorstel: De raad neemt grijze vesten/truien/sweaters 
Voor: 1 
- Optie 3: Stemvoorstel: De raad neemt witte vesten/truien/sweaters 
Voor: 0 
 
Instemmen Zwart: 
Voor: 10 Tegen: 1 Blanco: 0 Onthouden: 1 
 
9. Stemmen over deel C 
- Stemvoorstel: De raad neemt overhemden 
Voor: 9 Tegen: 1 Blanco: 0 Onthouden: 2 
Aangenomen 
 
Indien deel C is ingestemd 
10. Gelaagd stemmen over deel D 
- Optie 1: Stemvoorstel: De raad laat de kleding bedrukken 
Voor: 3 
- Optie 2: Stemvoorstel: De raad laat de kleding borduren 
Voor: 9 
 
Instemmen Borduren: 
Voor: 10 Onthouden: 2 
Aangenomen 
 
11. Gelaagd stemmen over deel E.2 
- Optie 1: Stemvoorstel: De raad neemt witte overhemden 
Voor: 7 
- Optie 2: Stemvoorstel: De raad neemt zwarte overhemden 
Voor: 2 
- Optie 3: Stemvoorstel: De raad neemt royaal blauwe (licht blauwe) 
Voor 2 
 
Optie 1 instemmen: 
Voor: 9 Tegen: 1 Onthouden:2 
Aangenomen 
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3. BO en IO 
Anne-Ruth: Bij een BO heb je twee sprekers. De eerste spreker praat en de tweede kijkt op zijn of 
haar laptop en houd de chat in de gaten. Bij een IO hoeft niet de hele raad aanwezig te zijn, alleen 
de sprekers en is iets informeler. Ben je als spreker niet bij de voorbespreking, dan mag je niet 
praten op de BO. 
Sophie: Vorig jaar was het zo dat als je iets wil toevoegen je bij de voorbespreking moet zijn 
geweest. 
Anne-Ruth: Maar niet iedereen hoeft daar heen toch? 
Lisa: Mag wel. 
Anne-Ruth: Iedereen die iets wil toevoegen moet bij de voorbespreking zijn. 
Pepijn: Maar de tweede spreker mag toch zelf bepalen wat relevant is en wat niet? 
Lotte: Als je er niet bent geweest, mag je ook niets in de chat zeggen. 
Anne-Ruth: Waarschijnlijk zijn er tijdens het voor bespreken al overwegingen gemaakt, en dan 
zit er alleen maar doorheen te blerren. 
Daan: Ik vind het een goede overweging maar verwacht dan wel dat het heel druk gaat zijn op de 
voorbespreking terwijl je eigenlijk als eerste en tweede sprekers even goed wil overleggen hoe 
je het aan gaat pakken. 
Pjotr: Ik denk op zo’n vergadering de mening van de gehele raad wordt gebruikt. Dus ik neem 
aan dat als iemand iets in de chat gooit dat in principe de raadsmening is, dat degene die praat 
iets vergeten is. Dat kan een tactische overweging is om het weg te laten. 
Lisa: Vorig jaar werd de chat soms misbruikt doordat er dan dingen werden gedeeld die niet 
relevant zijn. 
Pjotr: Maar dan is het idee niet verkeerd maar de uitvoering ervan. 
Pepijn: Misschien goed om na het BO te evalueren om te kijken wat er in de chat gegooid wordt. 
Sophie: Wij doen het misschien anders dan de vorige raad. 
Anne-Ruth: Zullen we dan voor nu anders afspreken dat iedereen mag praten in de chat? 
Pepijn: Als we goed na-evalueren. 
Anne-Ruth: Dus dat spreken we dan af. Dan kunnen we het evalueren op een PV. 
Sophie: Ik kan daar wel een stuk voor schrijven. 
Jasper: Hoe netjes is netjes gekleed? 
Anne-Ruth: Wat je nu aan hebt is prima. Enigszins normaal aankleden. 
 
4. W.v.t.t.k.  
- 
 
5. Wat gaat er naar de CSR?  
Anne-Ruth: Ik wil graag aan de CSR afgevaardigde meegeven of hij een stuk wil schrijven over 
commissie van Rijn. 
 
6. Relevante updates taakgroepen en DB 

Lisa: Aan OnderO hebben jullie nog iets gedaan met wat er in de zomer is geschreven 
over het CoS? 
Pepijn: Mij is dat compleet ontschoten, als je wil dat we er nog wat voor doen dan zal ik 
dat fixen. 
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Anne-Ruth: Bij OverO Ik zou liever meer inhoudelijke updates krijgen. Dat geld hetzelfde 
wel voor OnderO. Ik zou alles wat besproken wordt horen. 
 
We hebben onze (niet zo'n) mooie website doorgelopen. Alle taakgroepstukjes en foto's 
staan erop, maar er moeten nog een aantal kleine dingetjes aangepast worden. Als jullie 
zin hebben mogen jullie natuurlijk ook de website doorkijken en mogelijke 
aanpassingen doorgeven aan PR.  
Er komt weer een nieuwe To Dah Loo  te hangen binnenkort. Hierin staat naast onze 
gebruikelijke column ook nog eens een interview met Pjotr. Dus ga vooral eens langs het 
toilet om die te bekijken. 
Voor onze constitutieborrel hebben we een datum, namelijk 26 november. Nu willen 
we het graag op de PV nog een keer hebben over welke tradities we willen aanhouden, 
omdat het de eerste keer zo leuk was. Dus dit kunnen jullie nog verwachten. 
Het leek ons ook handig om alvast belangrijke momenten in te plannen. Helaas waren 
we al aan het einde van de vergadering en hebben we dit niet helemaal af kunnen 
maken, dus als we het van alles hebben besloten krijgen jullie een overzichtje daarvan. 
Dan nog een update als penningmeester. Ik heb met Henk Derriks gesproken en ben nu 
overal van op de hoogte. Ik zal jullie een uitgebreide mail sturen over hoe je precies kunt 
declareren. Als je grote bedragen moet betalen is het ook mogelijk om de factuur naar de 
UvA te sturen, dit moet je dan even met mij komen bespreken. Zoals jullie kunnen zien 
gaan we het ook hebben over onze eigen begroting, hype! 
 

OnderO heeft geen updates, iedereen is een beetje bezig mensen te leren kennen. We gaan deze 
week brainstormen over dossiers die wij kunnen oppakken. Sophie heeft een advies geschreven 
over de benoeming van de OD informatica. 

OverO heeft de afgelopen gekeken naar welke dossiers we gaan oppakken voor de aankomende 
8-weken planning. We gaan ons met het BSA bezighouden op 2 vlakken, de hoogte en welke 
vakken meetellen. Daarnaast zijn we bezig met het bekijken of we nog wat met de device vrije 
zones willen doen. Daarnaast gaan we kijken naar hoe vertrouwelijk de vak evaluaties worden 
verwerkt. Ook zijn we bezig met de kwaliteitsafspraken. 

We hebben het advies voor de kadernota verstuurd. En donderdag hebben we 
de financiën training. 

Een update vanuit DB we hebben net een meeting gehad met het DB van de OR. We hebben het 
gehad over de agenda van onze BO en van hun OV. Bij hun komt ook de kwaliteitsafspraken aan 
bod. Verder hebben we hen geïnformeerd wat we doen met de dossier laptopdiefstal en sociale 
veiligheid. Ook hadden we het over de afronding van de cijfers, ze dachten dat het dit jaar wel in 
de OER-A zou komen. Uit het gesprek kwam ook dat het niet duidelijk is of student-assistenten 
nou werknemers zijn van de UvA of dat ze voor een uitzendbureau werken en of ze nou 
vertegenwoordigd worden door de FSR of de OR.  

Een update over een taakgroep, namelijk OnderO. Voortaan zal ik (Anne-Ruth) in de 
taakgroep OnderO zitten en zit Sophie er niet meer in. 
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Als laatste update: De achtwekenplanning is af en rondgestuurd. Het beloven drukke 
PV's te worden 
 
Deze week hebben Jasper en Erik het WOB verzoek voor data wat betreft laptopdiefstal 
op UvA locaties. De vervolg stap is een redactionele ronde en daarna zal het stuk 
verstuurd worden(Sophie gaat nog  kijken of het mogelijk is om het WOB verzoek 
aangetekend via de UvA te sturen). 
Er is een update gestuurd naar de CSR over wie de vertrouwenspersoon is op het FNWI 
en wat de status is van ons dossier sociale veiligheid. 
We hebben gezamenlijk nagedacht over welke dossiers we gaan oppakken in de 
komende 8-wekenplanning. Er zal onder andere een PV stuk komen over Sociale 
veiligheid. Sophie heeft al een idee over hoe ze dit stuk wil invullen, details hierover 
worden op de volgende taakgroepvergadering besproken.  
Daarnaast hebben wij de punten die we willen verwerken in ons beleidsplan opgesteld 
en zal ons beleidsplan binnenkort mooi uitgeschreven worden. 
Tot slot wordt er een overleg gepland met de beleidsmedewerker van Cormet. 
 
 

7. Evaluatie stukken 
 
8. Evaluatie PV 
 
9. Rondvraag 
Pepijn: Op de website staan een boel oude updates. Kunnen we die aanpakken? 
Anne-Ruth: DB heeft ook toegang. 
Lotte: Daar zijn we met PR mee bezig. 
Pepijn: Daarnaast wil ik het hebben over een dag van te voren geen alcohol drinken voor PV, dat 
is nu vrij open voor interpretatie. 
Jolein: Ik vind het nu zeer open. Volgens mij hebben we dat niet afgesproken. 
Anne-Ruth: We gaan dit niet aanpassen voor de redactionele ronde omdat het inhoudelijke 
veranderingen zijn waar we op het PV over moeten stemmen. De bedoeling is dat je niet 
aangeschoten bent op PV. Als je het echt wil veranderen kan je een stuk schrijven, dan bespreken 
we het weer. 
 
10. Actielijst 
 
Sophie: Schrijf een stuk over de evaluatie van het BO 2 oktober 2019 

Pepijn: Bespreek binnen de OnderO de reactie op het herstructurering CoS advies 
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11. Punten volgende agenda 
Anne-Ruth: Ik verwacht een begrotingsstuk, wat er op de 8 weken planning staat en een BO 
evaluatie stuk. 
 
12. Sluiting 
Voorzitter Anne-Ruth sluit de vergadering om 18:50. 
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