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Notulen van de plenaire vergadering (12) 

Datum en tijd: 12 november 2018, 17:00-19:00 

Locatie: C2.07 

 

Aanwezig: Antonie van Hulst, Evi de Rover, Marie de Vries, Nina Salomons, Rinke Ploeger, 

Lise Lathouwers, Daniël Ellis, Freek Wallagh, Casper Colenbrander, Robin van den Hoek, 

Christian Manuputty. 

 

Afwezig: Rosanne Beentjes, Bibi van de Laar.  

 

1. Opening  

Evi opent de vergadering om 17:02 uur.  

 

2. Vaststellen notulen PV 11 

De notulen van 5 november 2018 zijn zonder wijziging vastgesteld. 

 

3. Actielijst  

180925-6: Lise boekt een locatie voor het evaluatieweekend. 

181009-8: Freek zoekt uit hoe de app heet en stuurt meer informatie door.  

181009-10: Freek schrijft vergaderstuk over het creëren van ruimte voor kunst op REC. 

181016-3: Freek neemt foto’s en schilderijen mee voor kantoor. 

181016-4: Lise en Marie spreken af wanneer ze de spullen voor kantoor gaan kopen. 

101105-1: Christian maakt een afspraak met Lise voor een overleg over het promotiemateriaal.  

181105-2: Bibi deelt de onderwijsfaciliteitenenquête op Facebook 

181105-3: Evi bespreekt in O&F wie de onderwijsfaciliteiten enquête gaat invullen. 

181105-4: Evi checkt of ze naar de opleidingscommissiedag (21 november) kan gaan.  

181105-5: Bibi deelt de opleidingscommissiedag op Facebook.   

181105-6: Robin past de werkafspraken aan.  

181105-7: Christian schrijft een vergaderstuk over een beleidsplanpresentatie.  

181105-8: Alle raadsleden denken na over een bank op het kantoor.  

 

181112-1: Freek schrijft een update over de stemapp 

 

4. Mededelingen 

• Bibi is afwezig en heeft Lise gemachtigd. 

• Chris, Casper en Lise zijn later. 

• Evi moet om 19:00 weg, dus de vergadering kan niet uitlopen. 

• Evi heeft geen update  geschreven deze week omdat ze erg druk was, volgende week is 

er wel weer een update. 

 



 

  2 

 

5. Post 

08/11 Sujet CSR: Datumprikker: meeting 'functional limitation'  Chris en Antonie gaan naar 

deze meeting toe. 

08/11 Nora Rodenburg IIS: Stem op jouw top 3 | Create a Course Challenge 

 181112-2: Bibi deelt de Create a Course Challenge op Facebook. 

 

6. Vaststellen agenda 

De agenda is ongewijzigd vastgesteld.  

 

7. Update voorzitter 

Geen update deze week.  

 

8. Update afgevaardigde 

Geen update deze week. 

 

9. Update commissievoorzitter O&F 

Onderwerp 1: nieuwe bachelor HST. Lise: stuk met masters helemaal mee eens. Lekker 

uitwerken dat het duidelijk is. Ook goed was de drukte en het punt over de financiële 

problemen. Vooral vanuit deze hoek bekijken als we negatief willen stemmen. Ik heb erg mijn 

twijfels of we dit moeten willen. Waarom zou je hier in gaan investeren als er nog meer 

problemen zijn. Evi: dit voelt gewoon heel krom. Lise: Moeten we iets terugbetalen aan CvB? 

Evi: komende OV wordt moment van vragen aan de Decaan om ons advies van 27 nov. goed 

te krijgen. Lise: heel roeters op de schop maar waar dan die kids? JK gaat weg, WAAR DAN. 

Evi: wil expliciete redenering voor Engelstalig. Is het gewoon een goedkoop verdienmodel. 

Lise: is het echt anders dan BG of FPS? Evi: is een leuk idee maar lijkt wel wanhoop. Rinke: 

is het wel groot genoeg voor een BA? Evi: bepaalde vakken worden geschrapt en andere 

dingen kunnen niet meer dus waar ligt de prio van het CVB? Lise: is tegenstrijdig want vroeg 

specialiseren en breed zijn kan niet.  misschien kunnen ingangseisen veranderd worden. Evi: 

Even verder uitzoeken. het is belangrijk om de principiële kwestie te bespreken en dat 

frictiepunt. Lise: Interveniëren door bedrijfsleven. Evi: Willen we dat? scheiding onderwijs en 

bedrijfsleven? Lise: Misschien eerst weten wat hun bijdrage is? Moeten duidelijke grenzen 

hebben dan. Hiernaar informeren.  

Onderwerp 2: toezeggingen conceptbegroting 2019. Lise: gaat meeleesmemo schrijven voor 

de ov. meer toezegging krijgen voor volgend jaar want er zijn dingen die al 5 jaar liggen en 

dat moet anders. hebben nu domeinen en reserves. Rinke: kosten van excellentieoderwijs. 

Lise: alles in 1 document. Evi: minder jargon, verklarende woordenlijst. Evi: nou Michel, we 

zijn blij met de collab en or kreeg extra tijd. qua transparantie kunnen er dingen beter te 

beginnen met…. Lise: hoe krijgen we die garandering? Evi: kunnen wij verwachten dat het 

volgend jaar beter is? OWI overleg is dus verzet. Werk aan en is volgende week af 
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Onderwerp 3: kwaliteitsafspraken, dubbele bachelor, schakeltrajecten. Casper legt de 

verschillende punten uit. Lise: waarom willen we nu toch weer naar een beetje kleinschalig 

onderwijs. Evi: We vinden het opmerkelijk dat het toch weer benoemd wordt terwijl we het al 

besproken hadden dat we het eigenlijk niet wilden. Casper: benoemen werkdruk OC. zien 

liever vast personeel dan tijdelijk personeel.  Het boekie is prachtig en dat willen we ook. we 

hebben toegevoegd dat we opeens maar 5 weken hebben. gekke shit. AP Daniel: neem contact 

op met studieadviseur door een afspraak te maken. Daniel: Situatie Joshua. Er kan, mits de 

kosten, wel een beetje rekening mee gehouden worden. Grootste punt is roostertechnisch. 

inschrijven van vakken is ingewikkeld en loopt niet synchroon. Dus dat is kut. Misschien een 

studieadviseur alleen voor dit soort problemen? Lise: Misschien niet alleen naar 

studieadviseur maar ook naar een OWI om een beter beeld te geven. Misschien wil je wel een 

studieadviseur die over alle minoren en keuzeruimte gaat. Daniel: is er binnen de fmg een 

roostertechnicus? Lise: ga dit uitzoeken.  

10. Update commissievoorzitter C&O  

Onderwerp 1: Instemmingsverzoek nieuwe Bachelor: Human society and Technology. Vooral 

iets voor O&F, maar O&C zou nog kijken of de bachelor kon worden gelinkt aan dossiers. 

Huisvesting en duurzaamheid zijn waarschijnlijk het belangrijkst. Diversiteit zou ook kunnen 

ivm diversiteit in curriculum.   

Onderwerp 2: Update instemmingsverzoek wijziging faculteitsreglement. Nina en Casper 

hebben er naar gekeken met Mark. Vragen bedacht voor op de OV. OR heeft adviesrecht, 

FSR niet. Zodra de meeleesmemo er is, even doornemen.  

Onderwerp 3: Tijdspad ongevraagd advies dossier kunst. Er is nog geen vergaderstuk, maar er 

moet een tijdspad komen voor de OV van 31 januari. Nina en Marie willen advies uitbrengen 

over reisbeleid (duurzaamheid) op OV 31 januari. Eerst moet worden onderzocht wat de 

status is op de UvA en andere universiteiten (beeldvormend). De vraag is of het op facultair 

niveau moet worden geregeld of centraal. 

Onderwerp 4: Tijdspad enquête studentbetrokkenheid. Nina afwezig, maar de urgentie om 

hiermee aan de slag te gaan is er. Anders blijft het liggen.  

Onderwerp 5: Bespreken ideeën P&M: beleidsplanpresentatie of toch iets anders? Groot 

evenement in de Common Room waarbij we onze speerpunten presenteren, interactief maken. 

Verder kunnen we ook tegelijk met een housewarming ons kantoor officieel openen. We 

moeten ook goed uitleggen wat de FSR is. We kunnen ook ook mensen van faculteitsbureau 

uitnodigen, denk aan Tom Verhoek. Vorig jaar was er sprake van een nieuwjaarsborrel met de 

FEB. Wellicht dat we ook zoiets kunnen doen nog voor de kerstvakantie. Als het evenement 

online is, ook doorsturen naar de verenigingen zodat zij het ook kunnen promoten bij hun 

studenten. Speeddaten met FSR-leden tijdens evenementen?  
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Onderwerp 6: Inrichting kantoor: plan van aanpak. Bank gaat niet door. Marie denkt dat het 

beter is om alsnog geld in te begroten om een bank te bestellen bij de IKEA. Tenzij Daniel 

zegt dat hij wellicht een bank heeft. Marie gaat binnenkort naar de IKEA om planten en 

andere spullen voor de inrichting te kopen. Wellicht ook nog kussentjes en dekentjes? Bibi 

heeft thuis nog wellicht een bijzettafeltje. Marie neemt zeefdruk (duur woord voor een poster) 

mee 

Onderwerp 7: Aankomende Fv-FMG vergadering: wat moet er besproken worden? Mentale 

gezondheid, Inrichting lege ruimte, Campusoverleg en Evaluatie DvA.  

Onderwerp 8: andere lopende zaken/updates?Bibi heeft het over een cursus tegen stress. 

Wellicht een idee voor een evenement voor mentale gezondheid. Marie had een meeting met 

FSR FEB over minor duurzaamheid. Er moet een coördinator komen. Wellicht wat voor Elias 

den Otter (docent future planet studies en ASW). Het is wel een beetje raar dat FSR’en 

moeten vragen aan een FMG-docent om les te gaan geven bij de FEB.  

11. Onderwerp 1: Update taakgroep sfeerbeheer 

Het eerste FSR-uitje wordt ingepland, er is in december geen moment waarop echt elk FSR-

lid kan.  

181112-3: Rinke maakt een nieuwe datumprikker aan voor het FSR-feestje in januari.  

 

12. Onderwerp 2: Faculteitsreglement 

Algemeen: De FSR bespreekt de kritiek van Casper en Nina op de door de decaan 

voorgestelde wijzigingen in het faculteitsreglement. Die wijzigingen gaan over het aanstellen 

van de 2e en 3e bestuurslaag. De FSR wil zorgen dat de medezeggenschap adviesrecht heeft 

op het aanstellen van OWI’s (FSR) en opleidingsdirecteuren (OC’s).  

 

FSR en OWI’s: Het is fijn als de FSR hier invloed in heeft, omdat het belangrijk is dat een 

OWI de medezeggenschap een warm hart toedraagt. De medezeggenschap wil eerder in het 

benoemingsproces betrokken worden (zoals bij het vaststellen van een profielschets). De FSR 

wil niet diep in het proces met OZI’s en afdelingsvoorzitters zitten, maar hier wel over 

geïnformeerd worden. Echter, Rinke vraagt: waar baseren wij een advies op als wij 

daadwerkelijk advies krijgen voor het aanstellen van een OWI? Casper voegt toe: je zou ook 

aan kunnen passen wie zitting nemen in de sollicitatiecommissie. En er kan aan ons 

beschreven worden tot in hoeverre een sollicitant overeenkomt met de profielschets. Daniël 

vraagt zich af of de FSR niet al genoeg rechten heeft, waarom willen we deze uitbreiden? Lise 

en Daniël vinden dat dit extra adviesrecht wel echt een waardevolle bijdrage moet opleveren, 

dat het advies van de FSR wel iets moet betekenen.  

 

OC’s en opleidingsdirecteuren: OC’s medezeggenschap geven in het benoemen van een 

opleidingsdirecteur vindt Rinke een goed idee, want de OC moet direct samenwerken met de 
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directeur. De rest van de raad stemt in. Wel kan er een probleem ontstaan doordat 

opleidingsdirecteuren vaak al bekend zijn binnen een opleiding. Misschien is het niet goed om 

een OC te laten oordelen over iemand die hij al kent. En er is tot nu toe nog geen overleg 

geweest met de OC over of zij dit adviesrecht willen hebben, dat is ook belangrijk om nog 

eens te checken. Freek vindt wel dat de FSR hier een mening over mag hebben, ook al weten 

we de mening van de OC’s nog niet. Marie stelt voor om in het advies wat er nu ligt te 

noemen dat de medezeggenschap mee moet worden genomen in het aanstellen van een 

opleidingsdirecteur. Lise is bang dat niet concreet genoeg is en daarom geen effect zal 

hebben. Oplossing: aan de decaan of zij wil onderzoeken of OC’s hierbij betrokken willen 

worden of niet. Mocht het zo zijn dat OC’s betrokken willen worden, dan verzoekt de FSR 

aan de decaan om de OC’s mee te nemen in dit proces.  

 

Betreft benoemingscommissies in het bestuur in de 3e laag: de benoeming wordt door alleen 

de decaan en Michel gedaan, bij de herbenoeming wordt er ineens wel een commissie bij 

gehaald om de bestuurder te evalueren. Alleen: als deze commissie al betrokken bij de 

benoeming zelf is, is het recht op advies van de medezeggenschapsorganen niet per se 

nodig…. Als er geen recht wordt gegeven is de benoemingscommissie een mooie optie.   

 

Proces: Op dit moment neemt de FSR nog geen besluit. Volgende week bespreken we dit nog 

een keer. Evi vraagt na bij Sterre welke documenten het beste op welk moment opgestuurd 

kunnen worden. Voor volgende week maandag werken Nina en Casper het stuk over de 

benoemingscommissie beter uit, net als de clausule voor de OC.  

 

13. Onderwerp 3: Nieuwe bachelor HST 

Proces: In de vorige PV bleek dat de FSR vel vragen heeft over de bachelor Humans, Society 

and Technology. Er is besloten om een meesleesmemo te maken voor de OV en om de OV te 

gebruiken als een informerend moment. De raad houdt zich vooral bezig met vragen over 

financiën, huisvesting en het verschil tussen HST en Bèta-Gamma. Na de OV komt er een 

vergadermoment waarin de raad het nog een keer heeft over HST. In het daarop volgende 

weekend is er een redactionele ronde, zodat in de week na de OV het advies naar de decaan 

kan worden opgestuurd.  

181112-4: Evi bepaalt een moment (na de OV) om HST te bespreken.  

 

Vragen die nu op tafel liggen: 

• Er lijkt overlap te zitten tussen Bèta-gamma en HST. Tot in hoeverre kan er in de 

studie echt op Alfa gefocust worden als het zo’n brede studie is? 

• Waarom ligt in de profielschets van mogelijke studenten de focus op VWO-leerlingen 

die van wiskunde houden? En als deze focus logisch is zou alsnog de bewoording van 

de profielschets kunnen worden veranderd.  
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• Hoe kijkt de decaan naar aansluiting op masters? Een brede opleiding zijn en snel 

willen kunnen specialiseren is paradoxaal. 

• Financiën: Waarom komt de opleiding onder de FMG terwijl de faculteit nog niet 

financieel gezond is?  Toevoegen: Er wordt nu bezuinigd op huidige opleidingen, 

waarom investeren in een nieuwe? En hoe wil de decaan dit gaan verantwoorden naar 

de studenten? Er zou discussie kunnen ontstaan. Er is nog geen voorinvestering voor 

HST te zien in de begroting, dit is vreemd, komt al het geld vanaf het centrale niveau? 

Gaat de nieuwe opleiding de andere opleidingen beïnvloeden? In hoeverre heeft dit 

invloed op de algehele begroting van 2020? 

• Huisvesting: Christian gaat Tom benaderen met vragen. En waar komen werkplekken 

voor de docenten die aan deze opleiding werken?  

• Bedrijfsleven en onderwijs: hoe gaat deze wisselwerking eruit zien?  

• Duurzaamheid: waarom wordt er zo weinig over duurzaamheid gesproken in het 

conceptplan voor deze opleiding? 

 

Toevoegingen dit nog niet in het vergaderstuk stonden:  

• Tijdspad naar start opleiding: is er al een tijdspad, bijvoorbeeld van wanneer welk vak 

af is? Lise vraagt zich af of er realistische deadlines worden gesteld.  

• Waarom is er specifiek voor deze opleiding gekozen? Zijn er vragen vanuit het 

bedrijfsleven gekomen, hoe is het idee tot stand gekomen? (Dit zou een inleidende 

vraag kunnen zijn.) 

• Hoeveel eerstejaars verwacht men dat er gaan starten in het eerste jaar HST? 

 

Rinke en Evi gaan deze punten en de toevoegingen van de FSR erop uitwerken in een memo. 

De memo moet eind deze week af zijn, zodat hij op tijd naar de decaan kan. De verdere 

aanpak op de OV kan ook op de OV-voorbereiding besproken worden. Evi en Casper gaan 

proberen om uitstel te vragen op het advies.  

 

14. Onderwerp 4: Beleidsplan op de OV 

Hoe zal het beleidsplan van de FSR ’18-’19 ter sprake komen op de OV van 22 november? 

De FSR is van plan om zijn zes centrale thema’s algemeen uit te leggen en te onderbouwen 

waarom er juist voor deze thema’s gekozen is. Evi zal de algemene uitleg als hoofdspreker op 

zich nemen. Vervolgens zal de FSR eventuele vragen van de decaan beantwoorden. 

 

15. Onderwerp 5: Beleidsplanpresentatie 

Praktisch: Chris heeft een mooi vergaderstuk geschreven waarin hij uiteenzet hoe een 

mogelijke beleidsplanpresentatie vormgegeven kan worden. Er is draagvlak om dit te 

organiseren, alleen vraagt Lise zich af of dit dan niet alleen een feestje voor de FSR en de 

studieverenigingen gaat worden. Het is juist belangrijk om studenten te betrekken bij de FSR 
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en bij zijn plannen. Als het evenement doorgaat moet er nog een ander promotieplan komen 

naast promotie vanuit de studieverenigingen. Marie stelt voor om het evenement te 

combineren met een nieuwjaarsborrel. Lise en Chris hebben wel de voorkeur om het vóór de 

kerstvakantie te laten plaatsvinden, omdat het toch om het beleid voor het huidige studiejaar 

gaat. Echter, voor de kerstvakantie gaat praktisch gezien niet meer lukken, het evenement zal 

nu waarschijnlijk een halfjaarpresentatie genoemd worden o.i.d..  

Er is niet veel geld voor het evenement. De FSR kent Dj’s die gratis willen draaien en er zijn 

nog muntjes over van een vorig evenement. Er kan uit FSR-geld maximaal 100 euro voor 

vrijgemaakt worden, maar het budget is ook afhankelijk van de plannen/de begroting van 

P&M. Gelukkig is er niet veel geld nodig voor het opzetten van dit evenement. 

181112-5: PM en Lise gaan samen zitten voor de begroting.  

 

Inhoudelijk: Het is prettig om de presentatie niet te lang te maken (misschien maximaal 10 

minuten). Hierin kan de structuur van de FSR uitgelegd te worden en wat de centrale thema’s 

zijn in het beleidsplan. En het is leuk om een interactief deel te hebben waarin we 

bijvoorbeeld middels een Kahoot gelijk studenteninput kunnen winnen. Echter, het is wel 

belangrijk om het serieuze karakter van een medezeggenschapsraad niet te verliezen. De 

balans zou kunnen worden bewaard door de Common Room in te richten als feestje en het 

kantoor in te richten als ‘serieuzer’ plek.  

 

Proces: Lise, Nina, Freek, Chris en Marie willen de verantwoordelijkheid voor dit evenement 

op zich nemen. Er zal vóór PV 14 (26 november) een plan liggen.  

 

16. Onderwerp 6: ODC-update 

Nina heeft gepraat met Mark over de ODC-vergaderingen en hoe ze zijn verlopen. Er is 

miscommunicatie geweest waardoor waarschijnlijk niet elke OWI het gefinaliseerde 

draaiboek ODC heeft gehad, daardoor snapte niet iedereen wat de bedoeling was. Mark gaat 

het draaiboek naar Nina sturen, zodra dit is gebeurd kan de FSR dit verder oppakken.  

 

Het karakter van de ODC is zowel formeel als informeel, maar tot in hoeverre is een afspraak 

dan bindend? Nina legt uit: een toezegging zal dan niet vastgelegd worden, dit gaat allemaal 

gebaseerd op vertrouwen. Antonie kaart aan dat dit ook kan worden besproken op een OWI-

overleg (in de laatste 10 minuten van de FSR), om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen.  

 

17. Onderwerp 7: Kennismaking met Kwakiutl 

De FSR bespreekt de mogelijkheid om iets voor Kwakiutl te doen, aangezien hij niet naar 

haar OBO is geweest. Marie stelt voor om samen spelletjes te gaan spelen. Marie wil de 

afspraak wel initiëren, het zal ongeveer een half uurtje duren. Antonie stelt ook voor om als 

FSR af en toe eens naar een borrel van Kwakiutl te gaan. Daniël kaart aan dat ook de 

antropologievereniging niet vergeten moet worden.  
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181112-6: Marie en Evi maken een afspraak met Kwak voor spelletjes spelen.  

 

18. Promotie en Media 

Evi zou het leuk vinden als P&M iets op sociale media deelt over de antistressweek op de UvA.  

 

19. Punten voor naar de CSR  

Geen.  

 

20. W.v.t.t.k.  

Evi en Casper gaan naar het OWI-overleg op 20 november van 09:30 tot 11:30. 

  

21. Rondvraag en sluiting 

• Marie gaat morgen naar de IKEA voor het kantoor en weet niet zeker wat ze nu moet 

kopen. Bibi doneert twee rode bijzettafeltjes aan het FSR-kantoor. Marie hoeft daarom 

alleen plantjes te kopen, postvakbakjes, mappen en sfeerverlichting aan te schaffen. 

Marie, Lise en haar huisgenoot gaan een bank halen bij de kringloopwinkel. 

• De FSR bespreekt naar welke cobo’s hij gaat.  

• Bibi komt binnen en vraagt of het leuk zou zijn als de FSR een evenement zou 

organiseren waarin je tools krijgt om om te gaan met stress. De FSR is hier overwegend 

positief over, Lise benadrukt dat op de kosten gelet moet worden.  

181112-7: Marie en Bibi gaan zitten voor een eventueel ‘Dealen met stress’-evenement. 

• Antonie en Chris gaan de vuilnisbelt voor het FSR-kantoor aankaarten bij de Fv-FMG-

vergadering. 

Evi sluit de vergadering om 18:50 uur. 

 

Actielijst 

180925-6: Lise boekt een locatie voor het evaluatieweekend. 

181009-10: Freek schrijft vergaderstuk over het creëren van ruimte voor kunst op REC. 

181016-3: Freek neemt foto’s en schilderijen mee voor kantoor. 

101105-1: Christian maakt een afspraak met Lise voor een overleg over het promotiemateriaal.  

181105-3: Evi bespreekt in O&F wie de onderwijsfaciliteiten enquête gaat invullen. 

181105-8: Alle raadsleden denken na over een bank op het kantoor.  

181112-1: Freek schrijft een update over de stemapp 

181112-2: Bibi deelt de Create a Course Challenge op Facebook. 

181112-3: Rinke maakt een nieuwe datumprikker aan voor het FSR-feestje in januari.  

181112-4: Evi bepaalt een moment (na de OV) om HST te bespreken. 

181112-5: PM en Lise gaan samen zitten voor de begroting.  

181112-6: Marie en Evi maken een afspraak met Kwak voor spelletjes spelen.  

181112-7: Marie en Bibi gaan zitten voor een eventueel ‘Dealen met stress’-evenement. 

 



 

  9 

 

Pro Memorie 

20160405-6: De updates van de voorzitter, afgevaardigde en commissievoorzitters moeten 

uiterlijk 24 uur voor de PV verstuurd worden.       

20160426-8: De AS stuurt mails over OWI-overleg door onder de noemer Vertrouwelijk.       

20160915-1: PR houdt intern een promotieschema bij en houdt de PV op de hoogte.       

20161027-1: Iedereen machtigt iemand als zij afwezig zijn bij de PV met een mail aan het DB.        

20161013-3: Iedereen denkt na over een tijdspad van zijn/haar dossiers en bespreekt deze in de 

CV's.       

20162112: Als de FSR FMG iets bespreekt met onderwijsdirecteuren dat relevant is voor het 

domein, moet dat worden gecommuniceerd naar de desbetreffende OC.           

20170117-8: Iedereen let op het feit dat OC’s soms deels Engels zijn en dus alle communicatie 

met hen in het Nederlands én Engels moet.        

20170124-1: De AS beantwoordt iedere mail dat het wordt doorgespeeld aan de dossierhouder 

en deze hierop zal antwoorden.        

20170124-2: Iedereen zet de AS in de CC met terugmailen. 

20171013-7: Iedereen zet updates van werkgroepen in een reply to all in de PV agenda mail. 

20171107-7: Iedereen leest voor de PV de CSR-agenda. 

20171212-2: Iedereen houdt zijn/haar dossierarchief bij op de drive. 

20171212-5: Iedereen liket de FB posts.  

20180918-8: Alle raadsleden checken in hun eigen omgeving of ze gratis meubels/accessoires 

kunnen vinden voor het kantoor.  

180906-14: Casper werkt na de OV uit wie er in de werkgroep ‘Studentbetrokkenheid 

verkiezingen’ moeten zitten. 


