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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, 19 september 2016 
 

Aanwezige 
raadsleden 

Anne Wermelink, Demi Dorrepaal, Diederick Jan van Doorn, Ilse Griffioen, Manoek Spitzers, 
Marieke Kap, Marit Schonewille, Mike Keizer en Brenda Fokkink. 

Afwezig Max de Vries 
Gast - 
Notulist Merijn Kuit 

 

Agenda 
1. Opening 

2. Post in/uit 

3. Doorlopen actielijst 

4. Vaststellen notulen  

5. Updates 

6. Mededelingen & rondvraag 

7. Vaststellen agenda 

8. Huishoudelijk reglement  

9. Beleidsplanpresentatie locatie  

10. Begroting  

11. Beleidspunten goedkeuren CoCo 

12. Beleidspunten goedkeuren CoMa  

13. Beleidspunten goedkeuren CoMi 

14. Schrijfteam samenstellen 

15. WVTTK 

16. Mededelingen & rondvraag 

17. Nieuwe agendapunten 

18. Einde vergadering  

1. Opening 

Diederick opent de vergadering om 18:31. 

2. Post in/uit 

Marieke heeft de raadsleden een overzicht van de ontvangen mails gestuurd. Deze is door alle 

raadsleden bekeken.  

3. Doorlopen actielijst 

De actielijst is doorlopen. Daarnaast is extra aandacht besteed aan enkele actiepunten:  
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- Er hebben drie potentiële leden van de Raad van Advies(RvA) positief gereageerd. Van de 

overige potentiële leden zijn helaas nog geen antwoorden binnen. Marieke zal een 

herinnering naar hen versturen.  

- Manoek is langs Enneke Tuinhof(directeur dienstencentrum) gelopen om na te vragen of de 

inschrijving van de tweedejaars voor het tweedejaars onderwijs kan worden geregeld. 

Waarschijnlijk zal dit vandaag of morgen worden geregeld.  

4. Vaststellen notulen 

De notulen van 12 september zijn goedgekeurd.  

5. Updates 

De updates zijn besproken.  

Anne en Demi hebben met Lieuwe Kool(hoofd Medische Bibliotheek) overlegd met betrekking 

tot de openingstijden van de Medische Bibliotheek. Volgende week dinsdag, woensdag en 

donderdag zal deze open zijn tot 21:00.  

6. Mededelingen en rondvraag 

Het plan om een enquête af te nemen onder de eerstejaars, wat vorige vergadering is besproken 

is  niet meer uitgevoerd. Er zijn geen concrete vragen die de raad zou kunnen stellen. Brenda zal 

morgen nog nadenken over deze kwestie.  

7. Vaststellen agenda 

De agenda is ongewijzigd vastgesteld.  

8. Huishoudelijk reglement  

Marit heeft de aanpassingen die in de vergadering van 12 september zijn besproken 

doorgevoerd. Het huishoudelijk reglement is goedgekeurd.  

9. Beleidsplanpresentatie locatie 

De locatie voor de beleidsplanpresentatie is vastgelegd op ‘the box’ in het bedrijfsrestaurant van 

het AMC. Aansluitend op de presentatie wordt er in de Epsteinbar een borrel georganiseerd.   

10. Begroting  

De begroting is goedgekeurd. Marit zal deze doorspreken met Albert Kok.  

11. Beleidspunten goedkeuren Combinatie Commissie(CoCo) 

De beleidspunten van de CoCo zijn besproken.  

12. Beleidspunten goedkeuren Commissie Master(CoMa)  

De beleidspunten van de CoMa zijn besproken.  

13. Beleidspunten goedkeuren Commissie Medische Informatiekunde(CoMi) 

De beleidspunten van de CoMi zijn besproken.  

14. Schrijfteam samenstellen 

Het schrijfteam zal bestaan uit Demi, Marit, Ilse en Mike.  

Bij de volgende plenaire vergadering wordt bepaald wat in het beleidsplan komt.  

15. WVTTK 

Er is verder niets ter tafel gekomen.  

16. Mededelingen en rondvraag 

Marit heeft gevraagd of de plenaire vergadering van 3 oktober verplaatst kan worden naar 4 

oktober. Dit verzoek is goedgekeurd en Merijn zal een lokaal reserveren.  

Marit heeft de raadsleden gevraagd de rekeningen voor het NVMO congres naar haar te sturen.  
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Anne heeft de raadsleden gevraagd een klein stukje over zichzelf te schrijven om te publiceren 

op de website van de studentenraad. Hiervoor is de deadline de eerstvolgende plenaire 

vergadering.  

17. Einde vergadering 
De vergadering wordt om 22:09 gesloten door Diederick.  

 


