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Meibergdreef 15 
1105 AZ Amsterdam 

(020) 56 68 666 
studentenraad@amc.uva. nl 

studentenraad.nl/amc 

Notulen plenaire vergadering facultaire studentenraad 
AMC, 29 augustus 2016 
 

Aanwezig Studentenraad 2015-2016: Jim Determeijer, Jason Biemond, Lydia Schonewille, Gabriëla 
Zoutkamp, Anna Visser, Arjen Meewisse, Jade van Megen, Jojanneke van Amesfoort, Sina 

Alaeikhanehshir  
Studentenraad 2016-2017: Anne Wermelink, Diederick Jan van Doorn, Ilse Griffioen, Manoek 
Spitzers, Marieke Kap, Marit Schonewille, Mike Keizer en Brenda Fokkink. 

Afwezig Demi Dorrepaal, Remco Molenaar en Max de Vries 
Gast - 
Notulist Hester Westerink 

Agenda 
1. Opening 

2. Post in/uit 

3. Doorlopen actielijst 

4. Vaststellen notulen  

5. Updates 

6. Mededelingen & rondvraag 

7. Vaststellen agenda 

8. OER epicurus 

9. Alliantie film 

10. Overdrachtmoment 

11. Weekendjes SR 

12. Renovatie SR kamer 

13. WVTTK 

14. Mededelingen & rondvraag 

15. Nieuwe agendapunten 

16. Einde vergadering  

1. Opening 

De vergadering is door Jim geopend om 18:34.  

2. Post in/uit 

- 

3. Doorlopen actielijst 

- 

4. Vaststellen notulen 
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De notulen van de vergadering van 22 augustus zijn goedgekeurd. De notulen van de vergadering 

van 11 juli zullen door het DB nog worden doorgelezen, voor de notulen definitief goedgekeurd 

zijn. 

5. Updates 

- 

6. Mededelingen en rondvraag 

Lydia heeft gevraagd of de alliantie film besproken kan worden. Jim heeft aangegeven dit aan de 

agenda toe te zullen toevoegen. Film alliantie komt na OER epicurus op de agenda.  

7. Vaststellen agenda 

Na vergaderpunt ‘OER epicurus’ zal ‘Alliantie film’ op de agenda komen.  

8. OER epicurus 

De opmerkingen die gemaakt zijn in de brief zijn besproken  

9. Alliantie film 

Per mail is aan de SR-leden van zowel SR 2015-2016 als SR 2016-2017 gevraagd om deel te 

nemen aan een alliantie film. Er zal gefilmd worden op 19 september om 20.30 uur. Er zal een 

professor Ethiek aanwezig zijn en aan hem kunnen SR-leden dan vragen stellen over een 

onderwerp waarvan een kader nog per mail zal worden toegezonden. Op dit moment hebben 

vijf raadsleden zich opgegeven. Bij deze vijf raadsleden zitten ook SR-leden van SR 2015-2016. SR 

2016-2017 heeft aangegeven hier geen bezwaar tegen te hebben. 

10. Overdrachtsmoment 

Jim en Diederick hebben gehamerd voor de decharge van alle leden van de Studentenraad 2015-

2016 en de installatie van alle leden van de Studentenraad 2016-2017. 

11. Weekendjes SR 

Alle weekenden zijn terug te vinden in het Excel document ‘Inventaris SR weekenden & 

congressen’ op de Drive. Het Exceldocument dient voor 30 augustus om 12.00u ingevuld te zijn. 

Marit heeft de overige raadsleden erop gewezen dat NVMO op donderdag en vrijdag valt en de 

SR-leden dus goed moeten kijken naar evt. practica op de NVMO-data. Jojanneke heeft 

aangegeven dat men voor NVMO waarschijnlijk wel vrij zal krijgen, dit geldt ook voor 

coassistenten.  

LMSO heeft 18 plekken voor verschillende AMC gremia. Mogelijk zullen niet alle SR-leden hierbij 

aanwezig kunnen zijn. Lydia heeft aangegeven dat vanuit andere gremia er vaak weinig interesse 

is om deel te nemen aan het LMSO, waardoor in het verleden is gebleken dat alle SR-leden met 

interesse in dit congres vaak wel kunnen deelnemen. 

12. Renovatie SR kamer 

De SR-kamer zal een renovatie krijgen. De SR heeft bij dit vergaderpunt ideeën geopperd voor de 

renovatie.  

- Marit heeft voorgesteld om alle kasten aan één zijde te plaatsen, waardoor de andere wand 

vrij is van kasten en gezelliger ingericht kan worden. 

- Lydia heeft aangegeven dat in het achterliggende jaar is gebleken dat de ruimte om het 

bureau niet groot is. Zij raad aan hier wat voor te verzinnen.  
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- Diederick heeft geopperd één wand knalgroen te schilderen, aangezien groen de kleur is van 

de SR. Hierop is gereageerd dat een geheel groene wand te heftig zou zijn. Als alternatief is 

aangedragen om het logo  van de SR op de muur te schilderen. Jojanneke heeft aangegeven 

dat voor een dergelijke wandschildering toestemming gevraagd moet worden aan 
huisvesting. Diederick zal huisvesting mailen om toestemming te vragen. 

Arjen heeft SR 2016-2017 geadviseerd in de komende week na te denken over mogelijke 
renovaties en dit in de PV van 5 september verder te bespreken. SR 2016-2017 heeft hier 
instemmend op gereageerd. 

13. WVTTK 

Er is niets verder ter tafel gekomen.  

14. Mededelingen en rondvraag 

- Diederick heeft Mike, Ilse en Manoek gevraagd nog te reageren op de mail over het 

verzetten van de OTgen vergadering. De deadline hiervoor is 30 augustus.  

- Marit heeft gevraagd wanneer de beleidsplanpresentatie gehouden zal worden. Mike heeft 

hierop gereageerd dat de beleidsplanpresentatie gehouden zal worden op 7 november. Op 7 

november is in het begin de Epsteinbar echter bezet, dus er zal naar een alternatieve locatie 

worden gekeken.  

- Marit heeft haar raadsjaar erop gewezen dat zij bij Francis langs moeten lopen om het 

contract in orde te maken, indien dit nog niet is gebeurd.  

- Mike heeft de raad erop geattendeerd dat 5 september de SR-foto gemaakt zal worden. Er 

wordt nog nagedacht over een locatie. Tijdens de PV is geopperd om de foto te maken bij de 

Lutherse kerk of het Maagdenhuis.  Brenda heeft echter aangegeven dan door haar 

coschappen mogelijk niet aanwezig te kunnen zijn.  

- Anne heeft aan de SR gevraagd wie 5 september met haar op de intromarkt van Epicurus wil 

staan. Marit heeft aangegeven verplichtingen te hebben, maar later wel aanwezig te willen 

zijn.  

- Lydia heeft aangegeven na de vergadering nog met haar DB te willen overleggen.  

- Gabriëla heeft aan SR 2016-2017 gevraagd wat zij willen met de werkgroepen en 

blokplanningsgroepen waar momenteel nog SR-leden van SR 2015-2016 in zitten. Jim heeft 

aangegeven dit al bij zijn werkgroep aangekaart te hebben. Daar werd gezegd dat zij graag 

zien dat Jim lid blijft van de werkgroep, maar er we een nieuw SR-lid kan aanschuiven.  Anna 

heeft aangegeven dat haar werkgroep gaat verdwijnen en dat gezien de start van Epicurus 

dit met meer werkgroepen en blokplanningsgroepen zal gebeuren.  Jim heeft hierop 

gereageerd dat zodra er meer duidelijkheid is over het behoud van de verschillende 

werkgroepen en blokplanningsgroepen dit aan de nieuwe SR zal worden overgegeven. Het 

DB van SR 2016-2017 wordt aangeraden om eventuele deelname aan de werkgroepen en 

blokplanningsgroepen wel op de agenda te houden. 

15. Nieuwe agendapunten 

16. Einde vergadering 

De vergadering is om 19:45 gesloten door Diederick.  
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