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Conceptnotulen PV 6 november 2017 

 

Aanwezig 

Bauke Kok, Elisa Janssen, Saskia Haverkamp, Rachel Meijers, Eva Nivard, Melle Koletzki, Wouter Hoevers, Michele 

Murgia 

Afwezig Annie de Jong, Emma Kat 

Gast  

Notulist Charlotte Osté 
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1. Opening 

Koletzki opent de vergadering om 14:00 uur. 1 

2. Aanwijzen moderator 

Kok wordt aangewezen als de moderator. 2 

3. Post 

De post wordt besproken. Kat beantwoordt de mail van Teo Todercan over Catering dicision. 3 

(ACTIE) Osté bevestigt het afspraakverzoek voor de presentatie van OCW. (ACTIE) Bij 4 

werkgroep BAMA wordt besloten wie Sasha Borovitskaja beantwoordt wat betreft 5 

internationale studenten in de medezeggenschap. (ACTIE) Bij werkgroep CoStu wordt besloten 6 

wie Sasha Borovitskaja beantwoordt wat betreft de UB-nacht. (ACTIE) 7 

4. Vaststellen notulen PV 30 oktober + actiepunten 

De notulen worden vastgesteld. De actielijst wordt doorgenomen: 8 

 9 

170929-31  Het agendapunt Facebookpromotie wordt voor een volgende PV geagendeerd. 10 

171013-04 Kat en Koletkzi melden tijdens het vooroverleg dat de OV-notulen niet 11 

beknopter worden. 12 

171013-08 De werkgroep Financiën & Huisvesting bespreekt het “zijn van een 13 

bibliotheek” en het aanbod van boeken in de UB. 14 

171020-08 Osté maakt een map aan in de P-schijf waarin iedereen zijn (tijdelijke) 15 

bestanden kan opslaan. 16 

171020-12 Koletzki stuurt een e-mail naar het bestuur over actiepunt 170406-08 over 17 

het definitieve stuk van ACASA en vraagt waar het definitieve stuk blijft. Hij 18 

stuurt hierbij de voorlopige versie van het stuk mee. 19 

171020-32 Het punt over regeling voor onafhankelijke scripties wordt besproken tijdens 20 

de werkgroepsvergadering van OER, OC’s & Studiesucces. 21 

171027-01 In de werkgroep Communicatie & Studieverenigingen wordt bepaald wie de 22 

mail van Mees van Rees over de studentenraadsverkiezingen beantwoordt. 23 

171027-07 Het moment om spelletjes te spelen met de FSR FGw wordt verder besproken 24 

bij Communicatie & Studieverenigingen. 25 

171027-08 Murgia schrijft op verzoek van Kat een vergaderstuk over 26 

studentenhuisvesting en vermeld daarin wat het idee hierachter is.  27 

171027-09 Murgia vraagt aan Bram of er toch een bijeenkomst gehouden kan worden 28 

georganiseerd voor de raden over internationalisering. 29 

171027-10 Haverkamp zegt dat de FSR nu helemaal voorbij gaat aan het oorspronkelijke 30 

idee, namelijk dat de communicatie niet goed verloopt van bovenaf. 31 

171027-12 Koletzki maakt een poster over de vacature voor raadsassistent en hangt deze 32 

door de gebouwen. 33 
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171027-13 Koletzki mailt ook degene die gaat over digitale schermen over de vacature 1 

voor raadsassistent. 2 

171030-01 Janssen beantwoordt de mail van Pim van Helvoirt over gericht diplomeren. 3 

171030-02 Kok stuurt de aangepaste brief over de begroting naar Osté. Osté verstuurt 4 

daarna het advies over de begroting. 5 

171030-03 Koletzki stuurt de aangepaste versie over ACASA naar Osté. Zij verstuurt de 6 

brief naar het bestuur. 7 

171030-04 De rol van de CSR-afgevaardigde wordt voor de volgende PV geagendeerd. 8 

171030-05 De woordvoerders van de OV bepalen voor 6 november concreet wat zij op de 9 

OV willen zeggen en bereiken. 10 

171030-06 De reactie van Weerman over de OER’en delen B wordt besproken tijdens de 11 

werkgroepvergadering OER, OC’s & Studiesucces. 12 

171030-07 Janssen mailt naar Marian en Maria dat de reactieperiode wordt verlengd 13 

naar 13 november. 14 

171030-08 De sollicitatiecommissie pakt de mail-to-all over raadsassistent op. 15 

171030-09 Koletzki past alle opmerkingen die genoemd worden aan in het Huishoudelijk16 

  Reglement en zoekt eventuele zaken uit. 17 

171030-10 Koletzki doet een voorstel voor e-mailstemmingen. 18 

171030-11 Volgende week wordt besproken of werkgroepvergaderingen openbaar zijn. 19 

171030-12 De Jong stuurt haar commentaar en het commentaar van Haverkamp naar 20 

Koletzki. 21 

171030-13 Koletzki bedenkt een formulering over het niet goed functioneren en over 22 

spreken op persoonlijke titel en niet namens de raad. 23 

171030-14 Koletzki bedenkt een formulering over artikel 12.1. 24 

171030-15 Hoevers stuurt het declaratiereglement naar de raad. 25 

171030-16 Huishoudelijk Reglement wordt voor een PV geagendeerd. 26 

5. Vaststellen notulen PV 27 oktober 

De notulen worden vastgesteld. 27 

6. Mededelingen 

Kat en De Jong zijn afwezig. Kat heeft Janssen gemachtigd. De Jong heeft Murgia gemachtigd. 28 

Janssen vindt het vreemd dat er geen bier is bij de bijeenkomst voor OC-leden, omdat dit wel in 29 

de uitnodiging stond. Meijers zal aan Kat vragen of zij dit nog wil halen. Meijers en Nivard 30 

verlaten eerder de vergadering in verband met de OC-bijeenkomst. 31 

7. CSR afgevaardigde 

Murgia heeft in zijn update geschreven over welke onderwerpen hij de mening van de FSR wil 32 

weten. Koletzki zegt dat hij niet in de update ziet wat de onderwerpen zijn. Murgia kan het zich 33 

ook niet meer te herinneren. 34 

 Omdat het dus onduidelijk is welke zaken er besproken moeten worden, denkt Janssen 35 

dat het handig is om het doel van dit agendapunt nogmaals te bespreken. Koletzki maakt een 36 
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afspraak met Murgia om te bespreken wat er van het agendapunt CSR afgevaardigde wordt 1 

bedoeld. (ACTIE) 2 

8. Vaststellen agenda 

Er worden een aantal wijzigingen voorgesteld. Murgia stelt voor om “Organisatie documenten” 3 

te bespreken. Dit wordt besproken voor Schorsingen. Janssen zegt dat er nog niet bevestigd is 4 

dat de OV niet doorgaat. Bovendien is er niet besproken wat de FSR wil doen als de OV niet 5 

verzet kan worden. Koletzki zegt dit na “Organisatie Documenten” te bespreken. Daarna  wordt 6 

dan de OV geagendeerd. Daarna zal Schorsingen besproken worden, daarna ACASA en 7 

Begroting 2018. De agenda wordt als volgt vastgesteld: 8 

 9 

1 Opening  10 

2 Aanwijzen moderator 11 

3 Post 12 

4 Vaststellen notulen PV + actiepunten 13 

5 Vaststellen notulen PV 30 oktober 14 

6 Mededelingen 15 

7 CSR afgevaardigde 16 

8 Vaststellen agenda  17 

9 Updates 18 

10 Organisatie documenten 19 

11 OV 20 

10 Schorsingen 21 

11 ACASA 22 

12 Begroting 2018  23 

13 Evaluatie studentlid DB 24 

14 Decaanbenoeming 25 

15 Staken 26 

16 Binnenstadscampus 27 

17 UvA in Progress 28 

18 Oude Turfmarkt 29 

19 WVTTK 30 

20 Rondvraag 31 

21 Sluiting 32 

9. Updates 

De Jong heeft laten weten dat ze een vraag heeft bij de update van de voorzitter, namelijk over 33 

filosofie. Koletzki zegt dat de visitatie bij filosofie niet gelukt is. Daarom zijn er nu veel zorgen 34 

bij het DB hierover. 35 

 Janssen heeft vragen bij de CSR-update. Ze vraagt of internationale studenten en 36 

nationale studenten dezelfde matching krijgen. Murgia zegt dat het traject niet hetzelfde is. Op 37 

de FGw wordt ook verwezen naar de matching voor internationale studenten die in ontwikkelig 38 

is. 39 
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10. Organisatie documenten 

Murgia vindt het handig als de stukken voor de PV worden op de P-schijf geplaatst worden. Hij 1 

vraagt of dit gedaan kan worden. Osté zegt dat zij dit niet voor aanvang van een PV kan doen, 2 

zeker nu zij de stukken pas op vrijdag ontvangt en maandag de PV is. Ze moet in de raadskamer 3 

zijn om bij de P-schijf te kunnen en ze kan niet garanderen dat ze er elke vrijdag is aan het einde 4 

van de middag of de avond. Janssen vraagt of er eerst niet aan Osté gevraagd moet worden of 5 

deze extra taak binnen haar uren valt. Osté zegt dat ze denkt dat het wel kan, maar dat ze de 6 

stukken niet voor aanvang van de PV op de P-schijf plaatst. Haverkamp denkt dat dit niet erg is. 7 

De stukken kunnen alsnog in de Week van de FSR gestuurd worden. 8 

Murgia vraagt of de updates van de werkgroepen niet meer bij de Week van de FSR gestuurd 9 

kunnen worden. Hij vindt deze updates meer voor DB-leden in plaats voor alle raadsleden. 10 

Janssen is het hier niet mee eens. Volgens haar is het idee van de werkgroepupdate juist 11 

iedereen te informeren over zaken die in werkgroepen worden besproken waar jij niet bij zit. 12 

Janssen zegt dat zij de updates wel wil lezen. De updates worden daarom nog steeds verzonden 13 

in de Week van de FSR. 14 

11. OV 

De voorbereiding van de OV wordt besproken. 15 

12. ACASA 

De FSR bespreekt ACASA. 16 

13. Begroting 2018 

De FSR bespreekt de begroting. 17 

14. Schorsingen 

Dit agendapunt wordt voor de volgende PV geagendeerd. 18 

15. Evaluatie student-lid DB 

De FSR bespreekt de rol van het student-lid DB. 19 

16. Binnenstadscampus 

Naar aanleiding van de brief heeft Janssen een e-mail gestuurd. Hierin staat dat er nog veel 20 

dingen zijn die verbeterd moeten worden. Daarom stelt Janssen voor nu niet te stemmen over 21 

de brief. Hoevers sluit zich hierbij aan. Koletzki stelt voor om dit dan te doen. Koletzki vraagt of 22 

Hoevers voldoende informatie heeft om verder te gaan. Dit heeft Hoevers. Janssen zegt dat er 23 

ook nog dingen zijn waarover gesproken moet worden tijdens Financiën & Huisvesting. 24 

(ACTIE) Kok zegt dat dit kan, maar dat er een aantal mensen afwezig zijn.  25 

 26 

Meijers en Nivard verlaten de vergadering. 27 

17. Oude Turfmarkt 

De reden om wellicht de brief te ondertekenen was dat studenten de ruimte niet in konden, 28 

maar volgens Kok is dit veranderd. Kok stelt voor de OR te mailen of dit al is opgelost. Dit wordt 29 
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verder besproken bij Financiën & Huisvesting. Kok neemt de verantwoordelijkheid dat er 1 

gemaild wordt naar de OR. (ACTIE) 2 

18. UvA in Progress 

Kat en Janssen zijn tegen het openbaar te maken, omdat er een aantal dingen zijn gezegd om 3 

een discussie te voeren. 4 

 5 

Stemvoorstel: De FSR FGw besluit het huiswerk niet te verzenden en openbaar te maken. 6 

Stemuitslag: Het stemvoorstel is aangenomen. 7 

 8 

Het stemvoorstel is aangenomen. Janssen laat dit aan Danna weten. (ACTIE) 9 

19. Decaanbenoemingen 

Dit wordt volgende week besproken op de PV.  10 

20. Staken 

Morgen vindt een gesprek plaats met Rens Bod en Murgia. 11 

 12 

Stemvoorstel: De FSR FGw mailt de OR FGw met daarin de artikelen over de staking van 13 

Rens Bod en vraagt hoe hij over deze artikelen denkt. 14 

Stemuitslag: Het stemvoorstel is aangenomen. 15 

 16 

Murgia stuurt de mail naar de OR hierover. (ACTIE) 17 

21. WVTTK 

Er zijn geen punten voor de WVTTK. 18 

22. Rondvraag 

Janssen vraagt naar de mail van Koletzki over de PV en het uitlopen daarvan. Koletzki zegt dat 19 

de meeste raadsleden het niet erg vinden als de PV eenmalig uitloopt, maar dit moet niet altijd 20 

gebeuren. Ook vinden veel raadsleden het belangrijk om van tevoren te weten wanneer het 21 

uitloopt. Murgia zegt dat het niet erg is wanneer de PV uitloopt wanneer dit niet van tevoren 22 

bekend is, maar iedereen moet het dan wel goed vinden op het moment dat dit wordt besloten. 23 

23. Sluiting 

De vergadering wordt gesloten om 16:00 uur. 24 

Besluiten 

170901-01 Machtigingen die tijdens de PV binnenkomen per e-mail tellen mee bij 25 

stemming. 26 

170901-02 Emma Kat is de voorzitter van de FSR FGw voor het studiejaar 2017-2018. 27 

170901-03 Melle Koletzki is de vicevoorzitter van de FSR FGw voor het studiejaar 2017- 28 

2018. 29 
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170901-04 Noor de Vries is werkgroepcoördinator van de FSR FGw voor het studiejaar 1 

2017-2018. 2 

170901-05 Hoevers is dan ook de penningmeester van de FSR FGw voor het studiejaar 3 

2017-2018. 4 

170901-06 Nivard is vertrouwenspersoon van de FSR FGw voor het studiejaar 2017-5 

2018. 6 

170901-07 De FSR FGw werkt met vijf werkgroepen, namelijk (i) Bachelor- & 7 

Masteronderwijs, (ii) Onderwijs- en Examenregeling, Opleidingscommissies & 8 

Studiesucces, (iii) Communicatie & Studieverenigingen, (iv) Financiën & 9 

Huisvesting en (v) Besturingsmodel & Diversiteit. 10 

170908-01 Osté stuurt wekelijks de conceptagenda van de PV en eventuele 11 

vergaderstukken naar Postma. 12 

170913-01 Annie de Jong is werkgroepcoördinator van de FSR FGw voor het studiejaar 13 

2017-2018. 14 

170913-02 Bauke Kok is werkgroepcoördinator van de FSR FGw voor het studiejaar 15 

2017-2018. 16 

171013-01 De coördinatoren sturen de agenda van de werkgroepvergadering in een 17 

aparte mail naar de raadsleden en vergaderstukken voor de werkgroep 18 

worden als reactie op deze mail gestuurd. Vergaderstukken voor de PV blijven 19 

verstuurd worden als reactie op de Week van de FSR en er wordt bij vermeld 20 

dat dit voor de PV is. 21 

171027-01 Osté stuurt voor blok 2 de Week van de FSR om vrijdag 17:00 uur. De 22 

werkgroepcoördinatoren en mensen die vergaderstukken hebben geschreven 23 

voor de PV sturen hun stukken naar Osté voor vrijdag 15:00 uur  24 

Actielijst 

170929-31  Het agendapunt Facebookpromotie wordt voor een volgende PV geagendeerd. 25 

171020-32 Het punt over regeling voor onafhankelijke scripties wordt besproken tijdens 26 

de werkgroepsvergadering van OER, OC’s & Studiesucces.  27 

171027-09 Murgia vraagt aan Bram of er toch een bijeenkomst gehouden kan worden 28 

georganiseerd voor de raden over internationalisering. 29 

171027-10 Haverkamp zegt dat de FSR nu helemaal voorbij gaat aan het oorspronkelijke 30 

idee, namelijk dat de communicatie niet goed verloopt van bovenaf. 31 

171030-04 De rol van de CSR-afgevaardigde wordt voor de volgende PV geagendeerd. 32 

171030-15 Hoevers stuurt het declaratiereglement naar de raad. 33 

171030-16 Huishoudelijk Reglement wordt voor een PV geagendeerd. 34 

171106-01 Kat beantwoordt de mail van Teo Todercan over Catering decision. 35 

171106-02 Osté bevestigt het afspraakverzoek voor de presentatie van OCW. 36 
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171106-03 Bij werkgroep BAMA wordt besloten wie Sasha Borovitskaja beantwoordt wat 1 

betreft internationale studenten in de medezeggenschap. 2 

171106-04 Bij werkgroep CoStu wordt besloten wie Sasha Borovitskaja beantwoordt wat 3 

betreft de UB-nacht. 4 

171106-05 Koletzki maakt een afspraak met Murgia om te bespreken wat er van het 5 

agendapunt CSR afgevaardigde wordt bedoeld. 6 

171106-06 Koletzki belt in de pauze Marian over de OV en stuurt de e-mail over dat de 7 

FSR graag in gesprek wil over de vervolgstap binnen het ACASA-dossier. 8 

171106-07 Tijdens de werkgroepvergadering wordt het gesprek met de FSR van de VU 9 

over ACASA verder bespreken. 10 

171106-08 Koletzki zegt Weerman te zeggen dat de FSR nog in gesprek is met de FSR van 11 

de VU en dat er over een week een nieuwe update komt. 12 

171106-09 Kat en Koletzki communiceren de uitkomst van de evaluatie naar Postma. 13 

171106-10 Binnenstadscampus wordt besproken binnen Financiën en Huisvesting. 14 

171106-11 Kok neemt de verantwoordelijkheid dat er gemaild wordt naar de OR over de 15 

Oude Turfmarkt. 16 

171106-12 Janssen stuurt Danna de uitkomst van de stemming over Huiswerk UvA in 17 

Progress. 18 

171106-13 Murgia stuurt een mail naar de OR over staken. 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 


