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1. Opening 

       Valkenburg opent de vergadering om 13.07. 18 

2. Mededelingen 

Voorbergen vindt het jammer, zelfs pijnlijk, dat de FSR niet is uitgenodigd voor de 19 

faculteitslunch. Valkenburg heeft een aantal mededelingen. Het invulrooster dient uiterlijk 20 

vrijdag om middernacht ingeleverd te worden. De mails van de AS dienen beter beantwoord te 21 

worden. Als je niet op de printmail reageert, zul je in het vervolg ook echt geen geprinte stukken 22 

meer ontvangen. Daarnaast zouden de vergaderstukken beter gelezen moeten worden én 23 

eerder rondgestuurd moeten worden (48 uur). Ook is het last minute verplaatsen van de PV 24 
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ongewenst. Afmeldingen dienen via de AS te gaan. Valkenburg zal er vanaf nu strenger op gaan 25 

zijn, omdat het inmiddels vervelend begint te worden. In januari is het goed om hier een frisse 26 

start mee te maken. 27 

Daarnaast zullen de PV notulen vanaf nu iets anders gedaan worden. Bij een discussie 28 

worden enkel de belangrijkste argumenten benoemd en een conclusie. Hopelijk worden de 29 

notulen op die manier duidelijker en korter, en beter gelezen. De OV notulen zouden in een 30 

werkgroep moeten worden besproken, zodat meer mensen er naar kijken. Dit is ook een optie 31 

voor de besluitenlijst.  32 

3. Post 

Het postoverzicht wordt gesproken en bijgewerkt. 33 

4. Actielijst 

De actielijst is leeg. 34 

5. Vaststellen notulen 13 december 

Dit wordt doorgeschoven naar januari 2019. 35 

6. Vaststellen agenda 

Diversiteit, het “fake news opiniestuk” in Folia en Sterke Medezeggenschap worden 36 

toegevoegd.  37 

7. Update afgevaardigde 

De CSR wil dat het makkelijker wordt voor internationale studenten om Nederlands te 38 

leren. Er wordt nog aan de plannen gewerkt. De Raadsleden vinden dit ook een goed plan.  39 

De CSR is sceptisch over een vakantieweek in mei. De FSR zal hier ook een mening over 40 

moeten gaan vormen. Daarnaast dient er meer gedaan te worden met studiesucces 2.0, de FSR 41 

is nu niet betrokken. Zantman stelt voor om hier heel snel een mail over te sturen. 42 

Tot slot bestaat er nog een aantal problemen rondom het rookbeleid. Er lijkt onwil te zijn 43 

om dit door te voeren. De CSR is verdeeld over het rookvrij maken van de universiteit. Een 44 

groter deel wil dit niet, dus worden alleen “belangrijke plekken” rookvrij gemaakt. Hier kan 45 

eventueel een ongevraagd advies over komen. 46 

8. Proces Universiteitskwartier 

Tiel wil graag een lijstje van punten die de FSR zou willen aankaarten tijdens de OV. De FSR 47 

heeft pas laat grip gekregen op dit onderwerp en de Raad heeft het niet als geheel kunnen 48 

bespreken. Er dient een plan te komen over hoe de FSR de komende twee jaar betrokken gaat 49 

worden. De FSR heeft van Smit nooit een tijdpad ontvangen. In feite kan het DB zelf nu ook nog 50 

niets besluiten door de eerdergenoemde punten.  51 
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Op 10 januari is er nog een afspraak met Naomi Hofman gepland. Dit lijkt echter meer een 52 

pleister dan een oplossing voor het probleem. Er zal voor die tijd waarschijnlijk ook geen PV 53 

plaatsvinden. Dit probleem zal worden voorgelegd aan het DB. Er zal bovendien geen genoegen 54 

worden genomen met dit uurtje input dat nu geboden wordt. 55 

Het is heel belangrijk om na de vakantie te beslissen of de FSR de Raadskamer in de 56 

Oudemanhuispoort willen hebben of in BG3. Deze afweging dient secuur te worden gemaakt. 57 

Voorbergen wil graag weten hoe het zit met de openingstijden van het gebouw waar de FSR in 58 

komt. 59 

9. Voorgenomen benoeming onderwijsdirecteur COH 

De Raad bespreekt de voorgenomen benoeming.  60 

10. Nabespreken Lunch OR 

Valkenburg wil in de kerstvakantie een brief opstellen over twee gemeenschappelijke 61 

vergaderingen per jaar. Een PowerPoint presentatie over de begroting telt dan niet mee. Deze 62 

wordt samen met de OR geschreven of de OR schrijft een soortgelijke brief.  63 

11. Diversiteit 

Voorbergen vond de brief heel sterk. Het aanhalen van onderzoek is ook heel goed. 64 

Valkenburg is alleen bang dat Weerman dit advies doorgeeft aan de werkgroep. Het moet 65 

duidelijker worden wat de FSR van het DB zelf wil. De stemming over het versturen van deze 66 

brief is aangenomen. Tijdens de OV wordt gevraagd om een update over diversiteit. 67 

12. Sterke Medezeggenschap 

Voorbergen neemt kort de samenvatting van Kok door van het gesprek met Weerman. De 68 

Raadsleden zijn er tevreden over. Tijdens de OV zal Voorbergen de punten samenvatten. De 69 

huidige koers kan worden doorgezet. Raadsleden zijn enigszins verontwaardigd over het idee 70 

van Weerman om de FSR minder rechten te geven.  71 

13. Fake news in Folia 

Zantman bespreekt een stuk uit Folia waarin de FSR zou zijn benoemd met onjuiste 72 

informatie. Er is gezegd dat de Raadskamer is geplunderd en dat er een besluit zou worden 73 

genomen over het diversiteitsbeleid. Zantman stelt een reactie op om naar Folia te sturen, 74 

waarin de FSR nadrukkelijk afstand neemt. 75 

14. ASVA brief 

Zantman heeft gister een gesprek met ASVA gehad. Zij heeft gezegd dat zij vermoedt dat de 76 

FSR wel openstaat voor samenwerking. ASVA moet zelf even de stemming peilen bij andere 77 

Raden en op basis daarvan neemt de FSR een besluit.  78 
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15. Overlegvergadering 

Sterke Medezeggenschap gaat door, Voorbergen krijgt het woord. Diversiteit wordt een 79 

update, Zantman krijgt het woord. Kat neemt de agenda en de actielijsten nog een keer door 80 

met de Raadsleden. Er wordt nogmaals gekeken wat de FSR waar wil. De punten van Ouwehand 81 

worden overgenomen door Zantman. Zantman wil graag nogmaals haar zorgen uiten over het 82 

gebrek aan informatie over de bezuinigingen. 83 

16. Rondvraag 

Valkenburg gaat vragen stellen over het FSR budget aan Wilts, gerelateerd aan het 84 

penningmeesterschap. Zantman leest de tekst voor die zij voor Folia heeft geschreven. Iedereen 85 

is er blij mee. 86 

17. Sluiting 

Valkenburg sluit de vergadering. 87 

Besluiten 

180907-01 Van Dinther is aangesteld als vertrouwenspersoon van de FSR FGw 2018 – 88 

2019. 89 

180907-02 Valkenburg is aangesteld als penningmeester van de FSR FGw 2018 – 2019. 90 

180907-03 Van Dinther is aangesteld als coördinator van FinHu en OER. 91 

180907-04 Dijkman is aangesteld als coördinator van CoStu en BMD. 92 

180907-05  Tiel is aangesteld als coördinator van BaMa. 93 

180907-06 Het DB van de FSR FGw 2018 – 2019 is aangesteld. 94 

180907-07 De sollicitatiecommissie voor de functie van raadsassistent is aangesteld. 95 

180907-08 Zantman zal deelnemen aan de sollicitatiecommissies voor een student-lid 96 

COH en GSH. 97 

181108-01 Ouwehand vervangt Dijkman in het DB van de FSR FGw 2018 – 2019.  98 

Actielijst 

- 99 

Pro memori 

180914-01 Bij communicatie dient de AS altijd in de cc geplaatst te worden. 100 

180914-02 Brieven dienen op de Google Drive geplaatst worden, zodat andere 101 

Raadsleden commentaar kunnen leveren. 102 

180914-03 Valkenburg vraagt of Voorbergen in de update wil zetten wanneer hij tijdens 103 

de FSR het een stemt, maar de CSR uiteindelijk iets anders besluit. 104 

181005-03 De actielijst FSR – DB moet voor OV’s besproken worden, zowel intern als 105 

tijdens het vooroverleg. 106 


