
 

 

Nieuwe Achtergracht 170 
1018 WV Amsterdam 

(020) 525 3726 
csr@studentenraad.nl 
studentenraad.nl/csr 

Agenda 
Opening 
1. Post 
2. Vaststellen verslag & doornemen actielijst 
3. Mededelingen 
4. Update dagelijks bestuur, commissies, afgevaardigden en studentassessor 
5. Vaststellen agenda 
6. Evaluatieweekend CSR   
7. Voorstel Regeling Campagnefinanciering  
8. Profileringsfonds  
9. Evaluatie Maatregelen Studiesucces  
10. Evaluatie Studentassessor  
11. Studentenraadsverkiezingen  
12. W.v.t.t.k. 
13. Rondvraag  
Sluiting 

Opening 
Naomi opent de vergadering om 10.00 uur. 

1. Post 
De postlijst wordt doorgenomen.  

2. Vaststellen verslag & doornemen actielijst 
Het verslag van 10 februari wordt ongewijzigd vastgesteld.  

3. Mededelingen 
-  Mink is afwezig met bericht.  
- Guinevere zal de agendapunten voorzitten over het Profileringsfonds en de Evaluatie 5 

Maatregelen Studiesucces.  

4. Update DB, afgevaardigden en studentassessor 
O&O: 
- VSNU gesprek. We hebben het voorbesproken in O&O en Iris gaat hier een update 
vergaderstuk over versturen. 
- Studiesucces: komt terug in de pv. 10 

- Diversiteit: De CSR gaat een voorstel doen voor het UvA diversiteitsbeleid. Iris en Özenç zijn 
hier druk mee bezig. We gaan dit komende CV bespreken en daarna gaat het naar de PV zodat 
we het kunnen updaten in de OV. In de OV gaan we dus geen eindvoorstel doen, maar zullen we 
laten weten wat de insteek zal zijn. 

 

Verslag van de plenaire vergadering van de 
Centrale Studentenraad 17 februari 2016 

  

Aanwezig 

 

Naomi Appelman, Gijs Doeleman, Lianne Hooijmans,  Guinevere Simpson,  Mark de Jongh, Gabriëla Zoutkamp, Iris 
Kooreman, Rosa d’Adelhart Toorop, Nathaniel Eschel, Özenç Turgut,  Reimer van den Hoek,  Lucas Wolthuis Scheeres,  
Yvo Greijdanus 

Afwezig Mink Perrée 

Gast - 

Verslag Pauline Vincenten 
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- Toekomst Elektronische Leeromgeving: De werkgroep wil graag de visie van de CSR op het 15 

rapport. We hebben het een paar keer over (geprobeerd) te hebben in de CV. Mensen met 
gerelateerde dossiers hebben ernaar gekeken, maar er zijn niet hele grote concrete punten. Het 
ziet er wel prima uit, maar dit komt nog naar de PV zodat mensen er nog punten aan toe kunnen 
voegen. 
- Toetskaderbeleid werkgroep: De CSR is uitgenodigd om mee te praten over de (kleine) 20 

wijzigingen van het toetsbeleid. Gabriela gaat hierin plaatsnemen. 
- UCO: dinsdag 16 februari is er een themabijeenkomst over taal #spannend. 
 
O&F: 
- profileringsfonds; we hebben het erover gehad en ik had vrijdag een afspraak met de 25 

beleidsmedewerkers.  
- allocatiemodeldiscussie; er was een dossierhoudersoverleg en dat was best nuttig. Reimer 
maakt notulen. We hebben wat dingen geformuleerd die anders moeten in het allocatiemodel 
(stabiliteit) 
- Studentassessoren; Lucas gaat samen met de studentassessor een regeling voor 30 

studentassessoren maken 
- campagnefinanciering; O&F is het helemaal eens met het voorstel van vorige PV 
- huisvesting; ik heb nog steeds niet de informatie die ik wil van de directeur huisvesting 
gekregen. Verder gaan we plannen opstellen voor lege gebouwen, wat er mist op de campus 
enzo. Ook in samenwerking met het campusoverleg.  35 

 
V&C: 
- Verkiezingen: er is veel gebeurd en besproken, ik zal dit puntsgewijs proberen te benoemen 
voor de overzichtelijkheid. 
1. Er zijn 3000 (platte) fluitjes gekocht voor 1270,50 euro. Deze zijn bedrukt met het CSR logo.  40 

2. Gabriela is bezig met het design voor de posters en flyers voor de kandidaatstelling. Deze 
zullen uiterlijk 24 februari binnen zijn. Als er nog leuke slogans zijn met als thema een fluit, laat 
het me weten! 
3. Gabriela maakt ook een dwars design voor op Facebook en schermen. 
4. Er worden 3000 flyers besteld en 100 posters. De flyers worden bevestigd aan de fluitjes. 45 

5. We hebben toestemming van Lina gehad om haar stem te gebruiken. Dusdoende staat het 
informatieve filmpje over de studentenraad online.  
6. Er is een mail gestuurd omtrent het maken van een taakgroep voor de verkiezingen. Deze is 
bijna rond. Van de CSR komen Nathaniel, Mink en Lianne in de werkgroep. 
7. Er is een update gestuurd naar alle FSR'en en naar alle partijen omtrent de verkiezingen. Dit 50 

is een uitgebreide update waar algemene informatie staat over de taakgroep, hoe we het gaan 
doen tijdens de kandidaatstelling, over de kieswijzer en een mogelijk lijsttrekkersdebat en de 
simulatie.  
8. Lianne heeft een mail gestuurd over of er een debat gehouden kan worden in Room for 
Discussion. Hierover horen we later meer. Het idee is om dit debat op de eerste verkiezingsdag 55 

(maandag) te houden. 
9. Nathaniel is on contact met zijn design mensen over een design voor de verkiezingen. Hij gaat 
dit naar de PV brengen. 
10. Rosa is bezig met de raadssimulatie. LET OP: deze is 2 maart en begint om 16:00-18:30, zet 
dit alvast in jullie agenda! Zij gaat hierover een vergaderstuk schrijven voor de komende PV. 60 

11. De V&C vergadering was bij mij thuis en Lianne was aanwezig en er waren zowel gezonde 
snacks als m&m's! 
 
Nog te doen: 
1. Wanneer ik van de laatste FSR hoor wie in de taakgroep komt ga ik deze mailen en een 65 

datumprikker sturen. Ook komt er een appgroep.  
2. Er moet aan fs gevraagd worden of informatie over de verkiezingen op de schermen mag van 
faculteiten en als screensaver op computers etc.  
3. Ik ga geld storten op fb voor het promoten van berichten voor de verkiezingen. 
4. Er moet nog een datum geprikt worden om partijen in persoon te informeren over hoe het 70 

werkt m.b.t. het opstellen van kieslijsten. Wat moet er precies gedaan worden voor wanneer, 
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welke documenten moet je hebben etc. Ik ga maandag een datum prikken en een mail versturen 
naar partijen om dit te regelen. 
 
UB-nacht: zoals al gezegd in de vorige update willen de mensen van de UB groot uitpakken en 75 

ze willen de UB niet een nacht lang ophouden voor een paar stands en cursussen. Ons idee van 
een sobere UB-nacht gaat dus niet lukken. Lucas gaat nu studie- en studentenverenigingen 
benaderen of het hun leuk lijkt om iets te organiseren tijdens de UB-nacht. Zo hebben we 
genoeg leuke activiteiten en zij kunnen ook zorgen voor genoeg bekendheid en mensen die naar 
de UB komen. Lucas houdt ons op de hoogte van de ontwikkelingen. 80 

 
Afgevaardigden 
De afgevaardigden lichten de updates toe die per mail zijn verstuurd.  
 
Studentassessor 85 

De studentassessor licht de update toe die zij per mail heeft verstuurd. 

5. Vaststellen agenda  
De agenda wordt gewijzigd vastgesteld. De presentatie over de commissie Diversiteit wordt 
toegevoegd als nieuw punt 7. 

6. Evaluatieweekend CSR   90 

Gijs heeft alle aandachtspunten die opgemerkt zijn tijdens de plenaire sessies van het 
evaluatieweekend uitgetypt. De persoonlijke evaluaties werden als waardevol ervaren, maar 
zijn heel tijdsintensief en Gabriëla stelt voor om de positieve punten en aandachtspunten van 
tevoren te bundelen. Rosa, Mark en Iris vonden het echter juist prettig dat alle raadsleden 
individuele evaluatiegesprekken met elkaar gevoerd hebben. Özenç stelt voor om volgend jaar 95 

een busje te huren zodat iedereen samen kan reizen.  
 De afgevaardigden hebben gisteren een evaluatiebijeenkomst gehad waaruit naar 
voren is gekomen dat de afgevaardigden graag sneller de agenda en de notulen van het 
voorzittersoverleg ontvangen. Zij zouden ook graag uitgebreidere notulen krijgen. Daarbij 
merken de afgevaardigden op dat zij het lastig vinden om hun FSR te enthousiasmeren voor 100 

onderwerpen waar hij niet zoveel interesse in heeft.  

7. Presentatie Commissie Diversiteit 
De commissie diversiteit is bijna ingesteld. Op 24 februari wordt de commissie gepresenteerd 
aan de academische gemeenschap. De vraag is nu of via het medezeggenschapse-mailadres een 
uitnodiging verzonden mag worden voor die presentatie. De afspraak is dat de CSR intern 105 

afstemt of een mail vanuit het medezeggenschapse-mailadres verstuurd mag worden en de COR 
dit ook doet. 
 
Besluit 160217-01 
De CSR besluit na stemming een uitnodiging voor de presentatie van de commissie diversiteit 110 

via een mail-to-all naar alle studenten te versturen. 
 
Of de mail ook naar alle medewerkers gestuurd wordt, hangt af van de COR. 
 
160217-01 Naomi communiceert naar David-Jan welke punten de CSR graag wil 115 

aanpassen in de conceptmail. Er wordt o.a. geadviseerd om “aangesteld” te 
veranderen in “voorgesteld”. 

160217-02 Naomi informeert Du Perron dat de CSR de mail graag wil versturen naar alle 
studenten.  

8. Voorstel Regeling Campagnefinanciering  120 

Sinds 2011 stelt de UvA jaarlijks €12.500 beschikbaar voor de financiering van de campagne 
van de studentenraadspartijen. De manier waarop dit geld verdeeld wordt, bepaalt de CSR. In 
de Regeling Campagnefinanciering Studentenraden staat uitgelegd hoe de CSR het geld 
verdeeld. De CSR heeft €3.750,- te verdelen, iedere FSR €1.250,-. Het voorstel voor de 
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campagnefinanciering 2016 is als volgt: 80% wordt evenredig verdeeld over de deelnemende 125 

partijen en 20% wordt verdeeld op basis van het aantal behaalde zetels. Om de partijen 
tegemoet te treden mogen zij een voorschot op hun campagnefinanciering aanvragen. De 
dossierhouder stelt voor dat partijen het bedrag van de vaste voet als voorschot aan mogen 
vragen.  

De Regeling Campagnefinanciering is een richtlijn voor de FSR’en. Zij kunnen ervoor 130 

kiezen om de regeling voor hun faculteit aan te passen. De ambtelijk secretaris wil de partijen 
graag begin maart informeren over de Regeling Campagnefinanciering van 2016 en zij dringt er 
daarom op aan om tijdens deze vergadering een besluit te nemen over de regeling. 

De raad gaat akkoord met het voorstel van een grotere vaste voet. Iris stelt voor om het 
bedrag voor de campagne op facultair niveau te verhogen en minder uit geven aan partijen die 135 

op centraal niveau meedoen aan de verkiezingen. Op die manier hoopt zij een impuls te kunnen 
geven aan de campagne op facultair niveau en de opkomst voor de facultaire verkiezingen te 
verhogen. Rosa merkt op dat partijen die alleen op centraal niveau campagne voeren op meer 
locaties moeten staan en daar meer budget voor nodig hebben. Lianne geeft aan dat het niet 
nodig is om al het geld te gebruiken om een goede campagne te kunnen voeren. Daarbij zijn er 140 

meerdere partijen die op centraal en facultair niveau meedoen en zij kunnen er zelf voor kiezen 
om de campagnefinanciering vooral in te zetten voor hun facultaire campagnes.  

 
Besluit 160217-02 
De CSR besluit na stemming om de Regeling Campagnefinanciering te veranderen in 80% vast 145 

en 20% flexibel. 
 

Besluit 160217-03 
De CSR besluit na stemming om de Regeling Campagnefinanciering aan te nemen. 

9. Profileringsfonds  150 

Door het wegvallen van de studiebeurs moest de CSR dit jaar besluiten wat de hoogte van de 
maandbeurs zou moeten zijn en of hij wilde differentiëren in de maandbeurs. De raad heeft 
tijdens de PV van 10 februari besloten om een maandbeurs op te nemen in het profileringsfonds 
van 275 euro. Het uitgangspunt van het Profileringsfonds is dat als je 12 maanden een beurs 
krijgt dit betekent dat je een jaar lang 12 maanden fulltime inzet voor je vereniging. Voor de 155 

medezeggenschap geldt een iets andere regeling. De raad verwacht dat er volgend jaar een 
grootschalige herziening komt van het profileringsfonds. Het zogenaamde Groningse model, dat 
gebaseerd is op activiteiten, geldt echter alleen voor studentenverenigingen. Tijdens de PV van 
17 februari was al naar voren gekomen dat de meerderheid van de raad graag dit jaar al een 
aantal aanpassingen wil doorvoeren in het profileringsfonds. De CSR houdt vast aan dit oordeel.  160 

Lianne legt uit dat als de raad iets wil veranderen waardoor er gegarandeerd meer 
geld uitgegeven zal worden, dit aangevraagd dient te worden bij het College van Bestuur. De 
UvA moet echter bezuinigen en de kans is daarom klein dat het Profileringsfonds verhoogd zal 
worden. Het alternatief is om een stijging van een bepaalde kostenpost in het Profileringsfonds 
te compenseren door de hoogte van alle bestuursbeurzen iets te verlagen. Overigens is het nog 165 

onduidelijk of het Collegegeldvrij besturen al ingevoerd wordt voor 2016-2017.  
 Tijdens de PV’s van de afgelopen weken is duidelijk geworden dat de CSR het 
belangrijk vindt dat de raadsleden van de FSR’en een hogere vergoeding krijgen. De vraag is hoe 
de raad dit zou willen bekostigen. Yvo en Iris geven er de voorkeur aan om om meer geld te 
vragen aan het College omdat de medezeggenschap belangrijk is en in het 10-puntenplan ook 170 

staat vermeld dat de UvA de medezeggenschap wil versterken. Naomi en Lianne zijn er echter 
geen voorstander van omdat de vergoeding voor de medezeggenschap al het hoogste is in 
Nederland en raadsleden al substantieel meer geld ontvangen dan bestuursleden van 
verenigingen. 
 Een tweede optie zou zijn om alle maandbeurzen met een paar euro of een bepaald 175 

percentage te verlagen en het geld dat daardoor vrijkomt aan de FSR’en te geven. Lianne merkt 
op dat het totale budget voor de medezeggenschap 380.000 euro is van de 1 miljoen euro die 
beschikbaar is in het Profileringsfonds. Zij is er daarom voorstander van om de verhoging voor 
de FSR’en budgetneutraal in te voeren. Gabriëla merkt op dat bestuursleden van 
studentenverenigingen ook veel tijd besteden aan hun bestuurswerk en daar al minder voor 180 
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vergoed krijgen en dat studieverenigingen ook heel belangrijk zijn voor de UvA. Lucas 
waarschuwt dat als naar buiten komt dat de medezeggenschap zichzelf meer geld heeft gegeven 
ten koste van andere studenten dit de medezeggenschap in een kwaad daglicht stelt. De raad 
wil om deze redenen niet dat de beurzen van andere studenten omlaag gaan.  

Een derde optie is om de hogere vergoeding budgetneutraal in te voeren. Dit wil 185 

zeggen dat de medezeggenschap zelf  opdraait voor de extra kosten. De bijdrage gaat naar 
beneden door het aanpassen van de onkostenvergoedingen of door het aantal uren voor 
algemeen raadsleden van de CSR te verlagen. Lianne denkt niet dat de versterking van de 
medezeggenschap tot stand komt omdat er een hogere vergoeding tegenover staat. Zij heeft de 
maandbeurs voor de FSR’en in haar voorstel verhoogd van 6 naar 8 maanden zodat zij deze per 190 

maand uitgekeerd krijgen en niet pas aan het einde van het jaar. 
Naomi stelt voor om het aantal uren werk voor medezeggenschapsfuncties vast te 

leggen in het Profileringsfonds. Het Profileringsfonds is geen uurloon, maar de maandbeurs 
voor de medezeggenschap wijkt af van de bestuursbeurzen en dit zou een reden zijn om een 
indicatie van het aantal uren op te nemen in de Regeling.  195 

160217-03 Lianne voegt het aantal uren van medezeggenschapsfuncties toe aan de 
nieuwe conceptregeling voor het Profileringsfonds en zij zorgt ervoor dat de 
vergoeding voor algemeen raadsleden van de FSR en CSR voor evenveel werk 
hetzelfde is. 

 200 

Besluit 160217-04 
De CSR besluit na stemming om de verhoging van de vergoeding voor de medezeggenschap 
budgetneutraal in te voeren. 
 
De vraag is vervolgens of de raad de studentassessoren wil opnemen in het profileringsfonds. 205 

Een medewerker van Juridische Zaken heeft aangegeven dat studentassesoren geen 
medewerkers zijn en volgens haar daarom thuishoren in het Profileringsfonds. Zij heeft 
voorgesteld om aan het College van Bestuur te vragen het budget van het Profileringsfonds te 
verhogen. De raad houdt echter vast aan zijn standpunt om studentassessoren niet op te nemen 
in het profileringsfonds. De studentassessor CvB en de dossierhouder zullen uitzoeken hoe de 210 

assessoren aangesteld kunnen worden.  
 De raad wil dit jaar niets veranderen aan de bestuursbeurzen voor 
gezelligheidsverenigingen. Een grote vereniging heeft echter een verzoek ingediend om het 
maximum aantal bestuursbeurzen dat zij kunnen ontvangen te verhogen. Na een uitgebreide 
discussie over dit verzoek besluit de raad om dit jaar niets doen aan het maximum van 80 215 

maanden dat studieverenigingen krijgen.  
 
Besluit 160217-05 
De CSR besluit na stemming om verenigingen die groter zijn dan 3.000 leden geen 92 i.p.v. 80 
maandbeurzen kunnen ontvangen in het studiejaar 2016-2017.  220 

 
Een deel van de raad wil graag dat besturen van studentpartijen een vergoeding kunnen 
ontvangen uit het Profileringsfonds. Het voorstel is om 6 maanden beurs te geven aan het hele 
bestuur. Rosa en Gabriëla vinden dit echter te veel omdat studentenpartijen een paar weken 
heel intensief bezig zijn met hun bestuurswerk en er de rest van het jaar veel minder tijd aan 225 

besteden. Iris zou graag zien dat studentenpartijen zich het hele jaar intensief inzetten voor de 
medezeggenschap en zij wil daarom graag 6 maanden beurs reserveren voor besturen van 
studentenpartijen.  
 
Besluit 160217-06 230 

De CSR besluit na stemming dat een bestuur van een studentenpartij in ieder geval aanspraak 
kan maken op 3 maanden beurs voor het bestuur als geheel.  
 
Besluit 160217-07 
De CSR besluit na stemming dat een bestuur van een studentenpartij in ieder geval aanspraak 235 

kan maken op 6 maanden beurs voor het bestuur als geheel.  
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10. Evaluatie Maatregelen Studiesucces  
De raad wordt geïnformeerd over de globale opzet van de werkgroep die de maatregelen 
studiesucces zal evalueren d.m.v. een enquête en persoonlijke gesprekken die daarop volgen. 
Het streven is om het onderzoek dit studiejaar af te ronden.  240 

160217-04 Mark maakt een afspraak met Sicco de Knecht om de maatregelen 
studiesucces te bespreken. 

11. Evaluatie Studentassessor  
De Centrale Studentenraad (CSR) en het College van Bestuur (CvB) hebben afgesproken om 
ieder na een halfjaar de functie van studentassessor en het functioneren van de studentassessor 245 

te evalueren. De evaluaties zullen ook besproken worden tijdens de overlegvergadering van 1 
maart. De halfjaarrapportage die de studentassessor heeft opgesteld om meer inzicht te geven 
in wat zij doet, vormt de basis van de evaluatie. In de halfjaarrapportage is per maand 
aangegeven welke dossiers belangrijk waren, geeft de studentassessor een korte zelfevaluatie 
en stipt zij aan wat er de komende maanden op de agenda staat. 250 

  De raad zal om te beginnen in gesprek gaan met de studentassessor over haar 
functioneren. Hierbij is er de ruimte om vragen te stellen zowel op basis van de 
halfjaarrapportage als op basis van de eigen ervaringen van de raadsleden. Daarna zal de raad 
een interne discussie voeren over het functioneren van de studentassessor en tot slot zal er een 
korte terugkoppeling worden gegeven aan de studentassessor waarbij zij sommige punten 255 

mogelijk kan toelichten. Het doel is om een kort verslag op te stellen van hoe de CSR de rol van 
de studentassessor evalueert en welke evaluatiecriteria de raad wil gebruiken bij toekomstige 
evaluaties. 

Samenvattend is de CSR ontzettend positief over het functioneren van de 
studentassessor. De verbeterpunten in het functioneren van de studentassessor en in de 260 

samenwerking met de CSR die zijn gesignaleerd zijn hieronder samengevat:  

 Bewustzijn bij staf en College verhogen dat de studentassessor geen vervanging is voor 
de medezeggenschap. 

 Sommige informatie kan soms beter ook formeel via het college worden doorgespeeld.  
 Meer inzicht geven in de werkgroepen waaraan de studentassessor deelneemt, en 265 

wanneer hier verandering in komt.  
 Minder inhoudelijk mengen in werkgroepen waar de partijen al aan tafel zitten. 

 
Bij het opstellen van de punten waar het komende half jaar op geëvalueerd moet worden heeft 
de CSR gekeken naar zaken die nu al zeer goed gaan en de verbeterpunten. Dit zodat over een 270 

half jaar het functioneren goed vergeleken kan worden. De volgende criteria wil de raad het 
komend halfjaar graag gebruiken in de evaluatie: 

 De persoonsgebondenheid en oncontroleerbaarheid van de functie.  
 Zoekt persoonlijk contact en geeft veel informatie direct door aan bijv. de 

dossierhouders. 275 

 Heel betrokken, is er altijd bij belangrijke vergaderingen. 
 Geeft goed aan wanneer ze haar eigen mening verkondigt en wanneer die van het 

College. 
 Geeft inhoudelijk weer wat er speelt en de emoties die daarbij spelen. 
 Proactief, niet conflictvermijdend. 280 

 Inhoudelijke bijdrage in inhoudelijke overleggen/ werkgroepen.  
 Communicatie met de staf; bewustwording van de inhoud van de functie.  

 
Als de studentassessor weer aansluit bij de vergadering, koppelt de voorzitter aan haar terug 
dat de functie van studentassessor volgens de raad van enorme toegevoegde waarde kan zijn, 285 

maar dat het succes afhangt van het vertrouwen tussen de raad, het College en de 
studentassessor en het probleem is dat de studentassessor niet gecontroleerd wordt. De 
studentassessor is het hier niet helemaal mee eens. Zij heeft als persoon geprobeerd de functie 
op de kaart zetten en daar heldere kaders omheen te bouwen. De studentassessor probeert 
inzichtelijk te maken wat zij doet (o.a. door wekelijkse updates aan de CSR) en vertrouwen 290 
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speelt hierin een grote rol, maar het is niet alleen daarop gebaseerd. Effectiviteit en continuïteit 
zijn ook van groot belang en in haar overdracht wil de studentassessor dit ook benadrukken. 
Wat de studentassessor doet is een kleine structuurverandering en zij denkt dat ze vanuit die 
positie bij kan dragen aan veranderingen in de structuur en cultuur van de UvA. 
160217-05 Alle raadsleden denken na over welke concrete punten zij mee willen nemen 295 

in de evaluatie van de studentassessor. 

12. Studentenraadsverkiezingen  
- Nathaniel heeft een ontwerper gevonden die voor 250 euro een poster, flyer en banner maakt 
voor de verkiezingen. De voorkeur van de raad gaat uit naar de poster met de schuine balk met 
“stem.uva.nl”.  300 

- De raad gaat akkoord met het voorstel van Rosa voor de raadssimulatie. De bedoeling is dat 
alle raadsleden een bijdrage leveren aan de simulatie.  
160217-06 Reimer en Yvo schrijven een nep-OER voor de raadssimulatie. 
160217-07 Rosa schrijft een stukje met plaatje voor Facebook en uitnodiging voor de 

raadssimulatie die Mark  uiterlijk 25 februari naar de partijen en FSR’en mailt. 305 

160217-08 Lianne stelt een rooster op voor CSR- en FSR-leden voor het verspreiden van 
de gadgets voor de kandidaatstelling in de week van 22 t/m 26 februari.  

  
Besluit 160217-08 
De CSR besluit na stemming om 2.000 euro te besteden aan bedrukte koffiebekers voor de 310 

campagne van de studentenraadsverkiezingen. 
 
Besluit 160217-09 
De CSR besluit na stemming om niet voor 500 euro aan zadelhoesjes te bestellen. 
 315 

13. W.v.t.t.k. 
Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt. 
 

14. Rondvraag  
- Op 24 februari heeft de CSR een bijeenkomst met de Raad van Advies om een buddy te vinden. 320 

Sluiting 
Naomi sluit de vergadering om 13.15 uur. 
 

Besluiten 
160204-01 De CSR besluit om in het nieuwe profileringsfonds een maandbeurs op te 

nemen van 275 euro en dit bedrag te corrigeren voor inflatie.  325 

160210-01 De CSR besluit het budget voor de verkiezingen aan te nemen, met 
inachtneming van de opmerkingen die gemaakt zijn tijdens de PV van 10 
februari en mogelijke aanpassingen in het promotiemateriaal van de gadgets. 

160217-01 De CSR besluit na stemming een uitnodiging voor de presentatie van de 
commissie diversiteit via een mail-to-all naar alle studenten te versturen. 330 

160217-02 De CSR besluit na stemming om de Regeling Campagnefinanciering te 
veranderen in 80% vast en 20% flexibel. 

160217-03 De CSR besluit na stemming om de Regeling Campagnefinanciering aan te 
nemen. 

160217-04 De CSR besluit na stemming om de verhoging van de vergoeding voor de 335 

medezeggenschap budgetneutraal in te voeren.  
160217-05 De CSR besluit na stemming om verenigingen die groter zijn dan 3.000 leden 

geen 92 i.p.v. 80 maandbeurzen kunnen ontvangen in het studiejaar 2016-
2017.  

160217-06 De CSR besluit na stemming dat een bestuur van een studentenpartij in ieder 340 

geval aanspraak kan maken op 3 maanden beurs voor het bestuur als geheel.  
160217-07 De CSR besluit na stemming dat een bestuur van een studentenpartij in ieder 

geval aanspraak kan maken op 6 maanden beurs voor het bestuur als geheel.  
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160217-08 De CSR besluit na stemming om 2.000 euro te besteden aan bedrukte 
koffiebekers voor de campagne van de studentenraadsverkiezingen. 345 

160217-09 De CSR besluit na stemming om niet voor 500 euro aan zadelhoesjes te 
bestellen. 

 

Actielijst 
160210-01 Mark neemt contact op met het Centraal Stembureau en geeft aan de raad 350 

door of en hoe ervoor gezorgd kan worden dat internationale studenten en 
contractstudenten stemrecht krijgen. 

160210-03 Nathaniel overlegt met de makers van de stemapplicatie hoe de interface 
verbeterd kan worden. 

160210-09 Mark zoekt uit hoe de CSR een cadeau kan verloten onder de kiezers. 355 

160210-10 Lianne schrijft een vergaderstuk voor de PV met een voorstel om 
lijstrekkersdebatten te organiseren en te promoten.  

160210-11 Pauline vraagt aan Bureau Communicatie of het mogelijk is om de stemwijzer  
     te financieren i.p.v. de verkiezingskrant.  
160210-12 De afgevaardigden agenderen de versterking van de facultaire 360 

medezeggenschap op hun PV en zij sturen erop dat er een voorstel voor 
verbeteringen naar de CSR wordt gestuurd zodat de CSR de ideeën kan 
voorleggen aan het College. 

160210-17 Alle raadsleden voeren de persoonlijke evaluatiegesprekken die zij nog niet 
hebben gevoerd. 365 

160217-01 Naomi communiceert naar David-Jan welke punten de CSR graag wil 
aanpassen in de conceptmail. Er wordt o.a. geadviseerd om “aangesteld” te 
veranderen in “voorgesteld”. 

160217-02 Naomi informeert Du Perron dat de CSR de mail graag wil versturen naar alle 
studenten.  370 

160217-03 Lianne voegt het aantal uren van medezeggenschapsfuncties toe aan de 
nieuwe conceptregeling voor het Profileringsfonds en zij zorgt ervoor dat de 
vergoeding voor algemeen raadsleden van de FSR en CSR voor evenveel werk 
hetzelfde is. 

160217-04 Mark maakt een afspraak met Sicco de Knecht om de maatregelen 375 

studiesucces te bespreken. 
160217-05 Alle raadsleden denken na over welke concrete punten zij mee willen nemen 

in de evaluatie van de studentassessor. 
160217-06 Reimer en Yvo schrijven een nep-OER voor de raadssimulatie. 
160217-07 Rosa schrijft een stukje met plaatje voor Facebook en uitnodiging voor de 380 

raadssimulatie die Mark  uiterlijk 25 februari naar de partijen en FSR’en mailt. 
160217-08 Lianne stelt een rooster op voor CSR- en FSR-leden voor het verspreiden van 

de gadgets voor de kandidaatstelling in de week van 22 t/m 26 februari.  

 
Pro memorie 385 

130904-03  Raadsleden geven afwezigheidsberichten voor raadsvergaderingen 
schriftelijk door aan Gijs. Voor commissievergaderingen geven zij hun 
afwezigheid schriftelijk door aan de commissievoorzitter. 

140917-12  De penningmeester agendeert elke eerste PV van de maand een update over 
de interne financiën. 390 

141001-09 Halverwege het jaar vindt een herziening van de begroting plaats. 
140903-02  Afgevaardigden sturen voor woensdag 10:00 uur een schriftelijke update over 

wat er speelt in de facultaire raden als reply op de conceptagenda. 
151104-01 De afgevaardigden agenderen punten vanuit de CSR in hun facultaire PV en 

koppelen de reactie van de FSR terug aan de CSR in de PV of in hun update. 395 

151021-03 De dossierhouders van de commissie D&DC, de subcommissie Diversiteit en 
de commissie Finance en de BAC’s koppelen regelmatig terug aan de raad wat 
de stand van zaken is. 
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151104-01 De dossierhouders van de onderzoekscommissies sturen een schriftelijke 
update als reply op de stukken voor de PV. 400 

150204-01 Raadsleden slaan hun vergaderstukken op bij het betreffende dossier op de P-
schijf. 


