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1. Opening 

Koletzki opent de vergadering om 16:00 uur. 21 

 

 
 

 

Notulen PV 5 februari 2018 

 

Aanwezig 

Bauke Kok, Elisa Janssen, Melle Koletzki, Emma Kat, Eva Nivard, Rachel Meijers, Roeland Voorbergen,  Michele 

Murgia, Wouter Hoevers, Annie de Jong 

Afwezig  

Gast  

Notulist Charlotte Osté 
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2. Aanwijzen moderator 

Kat wordt aangewezen als de moderator.  1 

3. Post 

De post wordt besproken.  2 

4. Vastellen notulen OV + actielijst 

De notulen van de OV worden doorgenomen. De Vries geeft aan dat zij nog geen tijd heeft gehad 3 

om naar het verslag te kijken en dus ook nog niet om te kijken of er nog spellingsfouten inzitten. 4 

De Vries zal het verslag nog lezen en controleren op spel-/typfouten. (ACTIE) 5 

5. Vaststellen notulen PV + actielijst 

De notulen worden doorgenomen en vastgesteld. De actielijst wordt besproken: 6 

 7 

180108-11 Voorstanders binnen de raad wat betreft schorsingen komen bij elkaar en 8 

maken een plan. Kat regelt dit. 9 

180115-03 Koletzki zegt tijdens de VO dat het termijn van zes weken wel de periode is 10 

waar de FSR recht op heeft. Dit staat namelijk vermeld in het 11 

faculteitsreglement. 12 

180115-06 Kat bespreekt bij het tussentijdsoverleg het maken van een afspraak voor een 13 

gesprek met het DB en de OR over de centrale financiering van uren voor 14 

docentleden van OC’s. 15 

180122-01 Hoevers stuurt de conceptbegroting naar de FSR. 16 

180122-03 Kat vraagt bij het volgende voorzittersoverleg naar de situatie rondom het 17 

allocatiemodel en het feit dat direct verkozen CSR-leden in de GV op 18 

persoonlijke titel spreken. 19 

180129-01 Osté boekt een lokaal van 16:00 tot 18:30 uur voor de PV’s. 20 

180129-02 Kat mailt de CSR om te vragen hoe het precies zit met het instellingsplan. 21 

180129-03 Janssen stuurt deze mail die ze gestuurd heeft naar David Nelck naar De Jong 22 

door. 23 

180129-04 De Vries stuurt de e-mail met betrekking tot het universiteitsforum door naar 24 

De Jong. 25 

180129-07 Kat stuurt de juiste versie inclusief onderwerp en contactpersonen naar Osté. 26 

Osté verstuurt de brief uiterlijk vrijdag 2 februari naar het bestuur. 27 

180129-08 De Vries controleert het tweede voorstel van De Jong met betrekking tot de 28 

herformuleringen van de OER’en. Ze kijkt of ze het voorstel goed heeft 29 

overgenomen. 30 

180129-09 De Vries stuurt de herformuleringen van de OER’en naar Wilts en De Groot. 31 

180129-10 Hoevers maakt een overzicht in verband met de besluitvorming over de OER 32 

van ACASA. In dit overzicht wordt duidelijk gemaakt wat de FSR wint en 33 
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verliest als hij kiest voor de UvA OER en wat hij wint of verliest als hij kiest 1 

voor de aangepaste ACASA OER. 2 

180129-11 Janssen zegt tegen Postma dat zij voortaan ook de spellingsfouten in de OV-3 

notulen mag mailen naar Osté. 4 

180129-12 Kat stuurt een nieuwe versie van de brief over catering naar de raadsleden. 5 

180129-13 De dossierhouders van BSA zoeken voor de werkgroepvergadering van OER 6 

de brief die de FSR vorig jaar gestuurd heeft over BSA. 7 

180129-14 Hoevers geeft bij het DB aan dat er volgens de FSR geen consensus bereikt is 8 

tijdens de bijeenkomst over ACASA in december, zoals in het verslag staat. 9 

180129-15 Hoevers mailt Marian dat de ACASA OER volgende week besproken wordt en 10 

dat de FSR het volgende week dus laat weten.  11 

6. Mededelingen 

De Jong heeft twee mededelingen. Ze vraagt of iedereen die een OC mailt de 12 

werkgroepcoördinatoren en de dossierhouders wil CC’en. De Jong moet dit blok altijd de 13 

vergadering eerder verlaten in verband met college. Voorbergen geeft het commentaar van de 14 

FSR door aan Sasha over Sterke Medezeggenschap. Hij heeft met haar afgesproken op welke 15 

manier het commentaar van de FSR verwerkt wordt in de brief over Sterke Medezeggenschap. 16 

Er wordt ook nog verwezen naar het commentaar dat de FSR eerder heeft gegeven over het 17 

advies. Kat zegt dat er eerder is afgesproken is om de WhatsAppgroep niet voor zakelijke 18 

dingen te gebruiken. Belangrijke zaken horen zoals afgesproken gemaild te worden. Kat merkt 19 

op dat de WhatsAppgroep toch wel eens gebruikt wordt voor belangrijke zaken. Indien 20 

raadsleden vinden dat dit te veel gebeurt, kunnen zij dit melden bij Kat. (ACTIE) 21 

7. Vaststellen agenda 

De Jong stelt voor om het agendapunt over mOER hoger op de agenda te plaatsen. Kat zegt dat 22 

mOER erg belangrijk is omdat dit vandaag besproken moet worden. De agenda wordt 23 

vastgesteld. 24 

8. Updates 

Janssen vraagt of de DB-update niet meer in de BM&D-update kan worden gezet. Ze vraagt 25 

verder waarom Wilts niet aanwezig was bij het TTO. Kat en Koletzki weten dit niet. Kat stuurt 26 

een e-mail naar Wilts om te vragen of de raadsleden de medewerkersnieuwsflits kunnen krijgen 27 

(ACTIE). Janssen zegt dat Maria van de afdeling Communicatie vorig jaar aangaf dat de FSR iets 28 

kon schrijven voor de nieuwsflits voor studenten. CoStu agendeert de nieuwsflits. (ACTIE) De 29 

Jong geeft aan dat Weerman het taalbeleid moet aanpassen. Koletzki zegt dat Weerman het 30 

proces verbaal nog niet heeft gelezen toen het tussentijdsoverleg plaatsvond. Bij BAMA wordt 31 

besproken wat de FSR gaat doen wat betreft het aanpassen van het taalbeleid. (ACTIE) 32 

 De Jong vraagt waar de reactie op de brief van de Binnenstadscampus is. Hoevers 33 

stuurt deze naar De Jong door. (ACTIE) De Vries stuurt haar update over duurzaamheid naar De 34 

Jong, zoals De Jong vraagt. (ACTIE) 35 

 Janssen heeft een vraag over de ITK, zoals besproken is in de BAMA-update. Janssen 36 

wil weten waarom de FSR dit moet doen aangezien dit de taak is van het bestuur om dit goed te 37 

laten verlopen. Kat zegt dat het de bedoeling is om te inventariseren wat niet goed gaat bij de 38 
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opleidingen. Het idee was om dit bij die bij de OC’s en de OPD’s te leggen. Bij BAMA wordt dit 1 

verder besproken. (ACTIE) 2 

 Janssen zegt dat het handig is om van tevoren aan te geven als er flyeracties 3 

plaatsvinden. Kat zegt dat dit gedaan zal worden, maar dat het in dit geval niet nodig was dat 4 

alle raadsleden aanwezig waren. 5 

 Janssen vraagt of zij de antwoorden van Marleen moet verwerken in de update over 6 

het student-lid van het DB. De meeste raadsleden vinden het prima als Janssen de e-mail 7 

doorstuurt.  8 

9. Brief allocatiemodel 

Koletzki vraagt of er opmerkingen zijn over de brief. Janssen zegt dat er een “e” te veel staat in 9 

“proceent”. Kok past dit ter plekke aan. Verder zijn er geen vragen of opmerkingen. Er wordt 10 

gestemd over de brief. 11 

 12 

Stemvoorstel: De FSR FGw verstuurt de brief over het allocatiemodel naar de GV. 13 

Stemuitslag: Het stemvoorstel is aangenomen. 14 

 15 

Kok stuurt de definitieve versie naar Osté. Hij vermeldt hierbij wie de contactpersoon is en het 16 

onderwerp van de brief. Osté verstuurt de brief naar de GV. (ACTIE) 17 

10. mOER 

Er wordt gesproken over de mOER. 18 

11. Richt een partij op-Bijeenkomst 

Voor de bijeenkomst is de Potgieterszaal in de UB gereserveerd. Janssen heeft een vraag. Ze wil 19 

weten of 13 maart er ASVA- of ALPHA-bijeenkomsten georganiseerd worden. Dit is niet 20 

gebeurd. Janssen vraagt of het fysiek en mentaal mogelijk is om deze bijeenkomst te 21 

organiseren aangezien de raadsleden zelf aangesloten zijn bij een partij. Meijers zegt dat de 22 

bijeenkomst een breder thema heeft dan een eigen partij oprichten, namelijk: kom bij de 23 

medezeggenschap. Kok meldt dat er op 13 maart een ARV is van ALPHA. CoStu prikt een nieuwe 24 

datum voor de bijeenkomst en Osté annuleert de reservering voor de Potgieterszaal. (ACTIE) 25 

 Janssen en De Vries denken dat studenten hier niet bij aanwezig zullen zijn. Janssen 26 

denkt dat studenten het niet interessant vinden. Nivard denkt ook niet dat veel studenten zullen 27 

komen, maar ze zegt dat er op dit moment niks wordt gedaan. Nivard denkt dat de bijeenkomst 28 

het proberen waard is.  De Vries denkt dat het net zo goed in een PCH-werkgroepzaal kan als 29 

het een voorlichting is. Murgia denkt dat de Potgieterszaal niet geschikt is voor zo’n 30 

bijeenkomst. Koletzki stelt voor om samen met ALPHA werken. Murgia vraagt waarom mensen 31 

tegen de samenwerking met ALPHA zijn. Meijers vindt een verplicht karakter heel stom, omdat 32 

mensen niet hoeven te komen. Meijers denkt niet dat ALPHA ervoor gaat zorgen dat er meer 33 

mensen komen. 34 

 Voorbergen denkt dat de FSR zich hier mee bezig moet houden. Kat stelt voor dat het 35 

ook een inspraakmoment voor studenten kan worden. Dan krijgen studenten ook een idee van 36 

wat de FSR doet. Kok zegt dat CoStu teruggaat naar de tekentafel. 37 
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12. Facebookpromotie 

Meijers wil weten of er geld aan uitgegeven kan worden aan Facebookpromotie. Kat zegt dat 1 

Facebook heel vaag is over de bedragen. Je kunt volgens Kat zoveel geld uitgeven als je wil. 2 

Janssen denkt dat 12 euro prima is om uit te geven aan Facebookpromotie. Meijers zegt dat de 3 

FSR niet per se hoeft te stemmen over 12 euro, maar ze wil weten wat mensen hiervan vinden. 4 

Murgia zegt dat de FSR wat hem betreft 100 euro uitgeeft aan een promotie op Facebook voor 5 

de bijeenkomst. 6 

 Kok vraagt of er principiële bezwaren zijn tegen het uitgeven van geld. Janssen zegt dat 7 

die 12 euro niet het probleem is. Nivard zegt dat CoStu wil weten of ze geld kunnen uitgeven 8 

zonder elke keer dit tijdens een PV te bespreken. Janssen zegt dat dit kan volgens het HR. Costu 9 

gaat Facebookpromotie opnieuw bespreken. Dit wordt op een later moment voor de PV 10 

geagendeerd. (NOG TE AGENDEREN) 11 

13. Nieuwsflits 

Meijers vindt het een beter idee als de FSR een stukje schrijft in de studentennieuwsflits dan 12 

zelf een nieuwsbrief te schrijven. De Jong vindt het een slecht idee van het DB om een 13 

studentennieuwsflits te sturen. Kat vindt het niet zo problematisch dat veel studenten de mail 14 

weggooien. Janssen zegt dat ze niet hoopt dat de FSR op een automatische spamlijst komt 15 

wanneer hij elke keer nieuwsbrieven stuurt. 16 

 De Vries denkt dat het goed is om een stukje te schrijven in de studentennieuwsflits. Ze 17 

denkt dat het geen goed idee is om een eigen nieuwsbrief te sturen. Nivard vindt een 18 

nieuwsbrief schrijven en sturen wel een goed idee, maar ze denkt dat het teveel wordt wanneer 19 

zowel het DB als de FSR een nieuwsbrief stuurt. Dan zou Nivard meedoen met de nieuwsflits 20 

voor studenten van het DB. 21 

14. Discussienota facultaire medezeggenschap 

Er wordt gesproken over de discussienota facultaire medezeggenschap. 22 

 23 

De Jong verlaat de vergadering en machtigt Murgia. 24 

15. ACASA 

Koletzki stelt voor om eerst te kijken naar de OER zelf. De FSR heeft niet bijzonder lang meer 25 

om de discussie te voeren. Koletzki wil weten of er punten toegevoegd moeten worden aan de 26 

lijst en er moet uiteindelijk gestemd worden. 27 

 Murgia wil graag weten welke punten Janssen nog heeft gestuurd in een e-mail. Kat 28 

vraagt wat Janssen bedoelt met “later herkansen”. Janssen zegt dat zij dit verkeerd heeft gezegd. 29 

Koletzki denkt dat het wel duidelijk is. Kat zegt dat er bij de VU 10 dagen staan en bij de UvA 30 

“binnen redelijke termijn”. Janssen zegt dat zij dit verkeerd heeft gezien. 31 

 Murgia is voor de UvA-FGw-OER. Kok heeft besloten om voor de ACASA-OER te zijn, 32 

omdat hij uiteindelijk de onderdelen die bij “verlies” staan niet heel heftig vindt. Hij vindt het 33 

verder gek dat studenten van hetzelfde vak anders becijferd worden. Ook het punt over 34 

studieadviseurs geeft voor hem de doorslag. Meijers en Nivard zijn het daarmee eens. Nivard 35 

vindt het kwalijk dat er verschillende OER’en binnen dezelfde opleiding zijn. Dit vindt zij 36 

problematisch. Nivard vindt dat de FSR FGw zich ook bezig zal houden met de OER van ACASA 37 

en zich dus ook hard maakt voor deze studenten. Voorbergen vindt het oog op de toekomst 38 

belangrijk. De rechtsongelijkheid geeft meer druk om in de toekomst meer richting de FGw-OER 39 
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van de UvA te gaan. De Vries denkt dat op de lange termijn de kans groter is dat de ACASA-OER 1 

meer op de FGw OER van de UvA zal gaan lijken. Daarom is De Vries voor de OER van de UvA 2 

FGw. Kat is voorstander van de ACASA-OER. Zij vindt de nadelen niet erg heftig. Ze denkt dat de 3 

nadelen in de praktijk op te lossen zijn. Koletzki denkt dat de huidige ACASA-OER de OER is met 4 

de meeste wijzigingen. Hij acht de UvA-OER FGw niet haalbaar. Er zal altijd sprake zijn van twee 5 

verschillende OER’en aangezien de VU niet gaat toegeven. Koletzki is voorstander van de 6 

ACASA-OER. Janssen zegt dat zij gaat onthouden. 7 

 8 

Stemvoorstel: De FSR FGw besluit in te stemmen met voorstel van Wilts, de hiervoor 9 

genoemde ACASA-OER. 10 

Stemuitslag: Het stemvoorstel is aangenomen. 11 

 12 

De FSR laat via een e-mail weten wat zijn standpunt is. Hoevers stuurt de mail waarin hij het 13 

standpunt van de FSR FGw vermeldt. Hij vermeldt hierin ook de overige opmerkingen die 14 

tijdens de vorige PV besproken zijn. Hoevers stuurt de concepte-mail naar alle raadsleden. 15 

Uiterlijk vrijdag stuurt Hoevers de e-mail. Hij CC’t hierin fsr-fgw@uva.nl. (ACTIE) 16 

 Nu wordt de brief besproken over de introweek en de toetsmomenten. Het is de vraag 17 

of de FSR deze brief wil ondertekenen. Een tweede vraag is of de OC’s dit ook willen 18 

ondertekenen. Het gaat namelijk om opleidingsspecifieke dingen. 19 

 Janssen merkt op dat er ook een aantal dingen in de brief staan die niet kloppen. 20 

Janssen vindt het gek om te zeggen dat de FSR het vreemd vindt dat er structurele scheidingen 21 

zijn binnen ACASA. Janssen zegt dat de FSR hier zelf aan mee heeft gewerkt. Kat zegt dat de ene 22 

structurele scheiding de andere niet is voor haar. 23 

 Koletzki stelt voor om de brief opnieuw te bespreken bij de werkgroep. Kat vraagt 24 

waarom dit gebeurt, want het is al bij de werkgroepsvergadering besproken. Meijers en Murgia 25 

vinden dit ook. Janssen vraagt of de FSR ook nog commentaar wil geven. Kat vindt het prima om 26 

dit nog bij de werkgroep te bespreken. Werkgroep OER bespreekt dit nog. (ACTIE) 27 

 Janssen stuurt een mail naar de studievereniging van ACASA van de VU dat de FSR FGw 28 

hier later op terug komt. (ACTIE) 29 

16. BSA 

Janssen wil graag weten wat het voorstel is. Koletzki zegt dat hij zijn mening wil laten afhangen 30 

van de evaluatie. Murgia zegt dat die 5 maart wordt gepresenteerd. Murgia zegt dat op de P-31 

schijf verdere informatie staat. 32 

17. WVTTK 

Er zijn geen zaken voor de WVTTK. 33 

18. Rondvraag 

Nivard vraagt wanneer de OER-vergadering is. Verder wil ze weten wanneer de evaluatie is 34 

vastgesteld. De OER-vergadering is eenmalig op donderdag van 15:00 – 17:00 uur. Kat zegt dat 35 

de evaluatie op 26 februari van 11:00 uur tot 13:00 uur plaatsvindt. Osté reserveert een zaal 36 

voor de evaluatie. (ACTIE) 37 

 Murgia zegt dat een persbericht over internationalisering snel moet worden 38 

afgemaakt. Er moet commentaar verstuurd worden. Janssen vraagt zich af of de FSR heeft 39 
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besloten een persbericht te sturen. Voorbergen zegt dat er later nog gestemd wordt over het 1 

persbericht. 2 

 Murgia zegt dat hij volgende week afwezig is. 3 

 Op woensdag stuurt Murgia het morele dilemma dat hij wil voorleggen aan de 4 

sollicitanten naar de raadsleden. Voor vrijdag kan dan commentaar gestuurd worden naar de 5 

commissie. (ACTIE) 6 

19. Sluiting 

De vergadering wordt gesloten om 18:32 uur. 7 

Besluiten 

170901-01 Machtigingen die tijdens de PV binnenkomen per e-mail tellen mee bij 8 

stemming. 9 

170901-02 Emma Kat is de voorzitter van de FSR FGw voor het studiejaar 2017-2018. 10 

170901-03 Melle Koletzki is de vicevoorzitter van de FSR FGw voor het studiejaar 2017- 11 

2018. 12 

170901-04 Noor de Vries is werkgroepcoördinator van de FSR FGw voor het studiejaar 13 

2017-2018. 14 

170901-05 Hoevers is dan ook de penningmeester van de FSR FGw voor het studiejaar 15 

2017-2018. 16 

170901-06 Nivard is vertrouwenspersoon van de FSR FGw voor het studiejaar 2017-17 

2018. 18 

170901-07 De FSR FGw werkt met vijf werkgroepen, namelijk (i) Bachelor- & 19 

Masteronderwijs, (ii) Onderwijs- en Examenregeling, Opleidingscommissies & 20 

Studiesucces, (iii) Communicatie & Studieverenigingen, (iv) Financiën & 21 

Huisvesting en (v) Besturingsmodel & Diversiteit. 22 

170913-01 Annie de Jong is werkgroepcoördinator van de FSR FGw voor het studiejaar 23 

2017-2018. 24 

170913-02 Bauke Kok is werkgroepcoördinator van de FSR FGw voor het studiejaar 25 

2017-2018. 26 

171013-01 De coördinatoren sturen de agenda van de werkgroepvergadering in een 27 

aparte mail naar de raadsleden en vergaderstukken voor de werkgroep 28 

worden als reactie op deze mail gestuurd. Vergaderstukken voor de PV blijven 29 

verstuurd worden als reactie op de Week van de FSR en er wordt bij vermeld 30 

dat dit voor de PV is. 31 

171027-01 Osté stuurt voor blok 2 de Week van de FSR om vrijdag 17:00 uur. De 32 

werkgroepcoördinatoren en mensen die vergaderstukken hebben geschreven 33 

voor de PV sturen hun stukken naar Osté voor vrijdag 15:00 uur. 34 

171120-01 Roeland Voorbergen is de nieuwe raadsassistent. 35 

180129-01 Osté stuurt de conceptagenda van de PV naar Postma. 36 
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Actielijst 

180108-11 Voorstanders binnen de raad wat betreft schorsingen komen bij elkaar en 1 

maken een plan. Kat regelt dit. 2 

180115-03 Koletzki zegt tijdens de VO dat het termijn van zes weken wel de periode is 3 

waar de FSR recht op heeft. Dit staat namelijk vermeld in het 4 

faculteitsreglement. 5 

180115-06 Kat bespreekt bij het tussentijdsoverleg het maken van een afspraak voor een 6 

gesprek met het DB en de OR over de centrale financiering van uren voor 7 

docentleden van OC’s. 8 

180122-03 Kat vraagt bij het volgende voorzittersoverleg naar de situatie rondom het 9 

allocatiemodel en het feit dat direct verkozen CSR-leden in de GV op 10 

persoonlijke titel spreken. 11 

180129-14 Hoevers geeft bij het DB aan dat er volgens de FSR geen consensus bereikt is 12 

tijdens de bijeenkomst over ACASA in december, zoals in het verslag staat. 13 

180205-01 De FSR vraagt Nijsten naar het openen van extra zalen tijdens de 14 

tentamenweek. 15 

180205-02 Indien raadsleden vinden dat de WhatsAppgroep op dit moment te vaak voor 16 

andere doeleinden wordt gebruikt dan is afgesproken, melden zij dit bij Kat. 17 

180205-03 CoStu agendeert de nieuwsflits 18 

180205-04 Bij BAMA wordt besproken wat de FSR gaat doen wat betreft het aanpassen 19 

van het taalbeleid. 20 

180205-06 Hoevers stuurt de reactie op de brief van de Binnenstadscampus naar De Jong 21 

door. 22 

180205-07 De Vries stuurt haar update over duurzaamheid naar De Jong. 23 

180205-08 Bij BAMA wordt verder gesproken over de ITK en de rol van OC’s en OPD’s 24 

hierbij. 25 

180205-10 Kok stuurt de definitieve versie van de brief over het allocatiemodel naar 26 

Osté. Hij vermeldt hierbij wie de contactpersoon is en het onderwerp van de 27 

brief. Osté verstuurt de brief naar de GV. 28 

180205-11 Koletzki en De Vries sturen een mail naar de CSR over de mOER waarin de 29 

aangedragen punten (zie notulen) genoemd worden. 30 

180205-12 CoStu prikt een nieuwe datum voor de voorlichtingsbijeenkomst en Osté 31 

annuleert de reservering voor de Potgieterszaal. 32 

180205-13 Hoevers stuurt de mail waarin hij het standpunt van de FSR FGw omtrent de 33 

ACASA-OER vermeld. Hij vermeldt hierin ook de overige opmerkingen die 34 

tijdens de vorige PV besproken zijn. Hoevers stuurt de concepte-mail naar alle 35 

raadsleden. Uiterlijk vrijdag stuurt Hoevers de e-mail naar het DB. Hij CC’t 36 

hierin fsr-fgw@uva.nl. 37 

mailto:fsr-fgw@uva.nl
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180205-14 Werkgroep OER bespreekt de brief van de studievereniging van ACASA van de 1 

VU. 2 

180205-15 Janssen stuurt een mail naar de studievereniging van ACASA van de VU dat de 3 

FSR FGw hier later terugkomt op de brief. 4 

180205-16 Osté reserveert een zaal voor de evaluatie. 5 

180205-17 Op woensdag stuurt Murgia het morele dilemma dat hij wil voorleggen aan de 6 

sollicitanten naar de raadsleden. Voor vrijdag kan dan commentaar gestuurd 7 

worden naar de commissie. 8 

180205-18 BM&D maakt een opzet van de brief over Discussienota Medezeggenschap. 9 

180205-19 De Vries leest de OV-notulen door en geeft eventuele schrijffouten door. 10 

180205-20 Kat stuurt een e-mail naar Wilts om te vragen of de raadsleden de 11 

medewerkersnieuwsflits kunnen krijgen 12 

Nog te agenderen 

170929-31  Facebookpromotie 13 

171030-04  De rol van de CSR-afgevaardigde 14 

171127-01 Conceptbegroting FSR 15 

171211-02 Inwerken 16 

171211-04 Schorsingen (discussie moet worden afgemaakt) 17 

180122-01 Brief allocatiemodel 18 

180129-01 BSA 19 

180129-02 Brief catering 20 

180205-01 Student-lid DB 21 

 22 

 23 

 24 

 25 


