
 
Nieuwe Achtergracht 170 

1018 WV Amsterdam 
(020) 525 3726 

csr@studentenraad.nl 
studentenraad.nl/csr 

 

Conceptagenda 

Opening 

1. Post  

2. Vaststellen notulen <5 min> (Bijlage: Notulen) 

3. Mededelingen <5 min> 

4. Update commissies & afgevaardigden 

5. Vaststellen agenda <na 10 min> 

6. Begroting 2014 <10 min> (bijlage: agendastuk begroting 2014 & conceptbegroting) 
Oordeelvormend 
De CSR krijgt uitleg over het ontwerp van de conceptbegroting en geeft input. 

7. Constitutieborrel <20 min> (bijlage: agendastuk CoBo) Besluitvormend 
De CSR besluit over het mandaat voor de eigen constitutieborrel. 

8. Werkafspraken deel III <10 min> (bijlage: agendastuk werkafspraken & werkafspraken) 
Oordeelvormend 
De CSR neemt het derde deel van de werkafspraken door en raadsleden geven input. 

9. Comminicatiestrategie <10 min> (bijlage: agendastuk communicatie & nazending) 
Informerend 
De CSR wordt geïnformeerd over de strategie van V&C voor het informeren van de achterban. 

10. Psychobiologie <5 min> (bijlage: agendastuk psychobiologie & conceptbrief) 
Besluitvormend 
De CSR besluit de brief psychobiologie al dan niet aan het College te versturen. 

11. Intake & Matching <10 min> (bijlage: geen) Informerend 
De CSR wordt geïnformeerd over de adviesaanvraag studiekeuzeadvies. 

12. Verjaardagen <10 min> (bijlage: agendastuk verjaardagen) Besluitvormend 
De CSR besluit het voorstel van Cathelijne met betrekking tot de CSR-verjaardagen al dan niet aan te nemen. 

13. UvA VU <30 min> (bijlage: nazending) Oordeelvorming 
De CSR bespreekt de AFS en neemt een standpunt in. 

14. CSR in de media (5 min)  

15. Wvttk 

16. Rondvraag   

Sluiting 
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