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Notulen van de plenaire vergadering (8) 

Datum en tijd: 16 oktober 2018, 13:00-15:00 

Locatie: C3.02 

 

Aanwezig: Antonie van Hulst, Bibi van de Laar, Christian Manuputty, Evi de Rover, Marie de 

Vries, Nina Salomons, Rinke Ploeger, Robin van den Hoek, Lise Lathouwers, Daniël Ellis, 

Freek Wallagh.  

 

Afwezig: Rosanne Beentjes, Casper Colenbrander. 

 

1. Opening  

Evi opent de vergadering om 13.02.  

 

2. Vaststellen notulen PV 7 

De notulen van 9 oktober 2018 zijn met een wijziging vastgesteld. 

 

3. Actielijst  

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

verkiezingen’ moeten zitten. 

180918-2: Rinke stuurt de mail over diploma-uitreikingen door naar de andere raadsleden, alle 

andere raadsleden sturen dit bericht door naar ‘hun’ OC’s. 

180918-8: Alle raadsleden checken in hun eigen omgeving of ze gratis meubels/accessoires 

kunnen vinden voor het kantoor.--> naar pro memorie 

180918-9: Taakgroephoofd OER neemt contact op met TAQT voor het inplannen van de OER- 

training. 

180925-5: Alle ODC-aanspreekpunten vullen Lises bestand in met gegevens/contactpersonen 

van de ODC’s, Rinke gaat hier achteraan. Lise vult politicologie in.  

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

181002-2: Casper stuurt het rooster voor blok 2 rond en alle raadsleden vullen het rooster in.  

181002-3: Rinke stuurt de Comeniusprogramma-mail door naar alle OC’s.   

1801002-14: Alle raadsleden die een instructie willen voor het aanvragen voor hun 

profileringsfonds willen aanvragen mailen Lise met een vraag hoe dit moet voor 9 oktober.   

181009-1: Lise, marie en Nina overleggen over de subbegroting voor de inrichting van het 

kantoor.  

181009-2: Marie mailt David Nelck terug over dossierhoudersmeeting duurzaamheid.  

181009-3: Robin mailt Evi over de OV-notulen.  

181009-4: De twee FMG-strategie adviseurs plannen een meeting in met elkaar.  

181009-5: Casper verwerkt feedback en zorgt ervoor dat het HR af komt.  

181009-6: Evi checkt of er een mapje ‘beleidsplan’ is in de Drive.  

181009-7: Lise stelt een format op voor beleidsplan en stuurt deze naar de raadsleden. 
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181009-8: Freek: zoekt uit hoe de app heet en stuurt meer informatie door. 

181009-9: Evi maakteen groepsapp aan voor statements. 

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

 

4. Mededelingen 

• Robin kan op 23 en 30 oktober niet aanwezig zijn om de PV’s te notuleren.  

 Marie gaat PV 9 van 23 oktober notuleren. 

 Lise gaat PV 10 notuleren als deze op 30 oktober wordt gepland.  

• Daniël is afwezig als PV 10 op 30 oktober wordt gepland.  

• Christian en Lise moeten om 14:45 weg voor de OC CW. 

 

5. Post 

Joshua Meijer: Dubbele bachelor.  

 Daniël gaat een vergaderstuk schrijven over de dubbele bachelor.  

181016-1: Daniël stuurt zijn antwoord op Joshua Meijer door naar Robin.  

Sterre Minkes: Concept notulen FSR OV1.  

 Gaat naar w.v.t.t.k.  

 

6. Vaststellen agenda 

De agenda is zonder wijzigingen vastgesteld.  

 

7. Update voorzitter 

Inhoudelijk ben ik afgelopen week bezig geweest met schakelonderwijs, internationalisering 

en de dag van de Afgezanten. Daarnaast heb ik dus contact gehad met Sterre over het 

verplaatsen van de OV: de OV van 2 mei wordt verplaatst naar 9 mei 13.00-15.00, ik zal dit 

ook nog even via de app bevestigen. Ook ben ik en TOF ingelicht door Michel en Jochem dat 

er een verandering heeft plaatsgevonden in de concept begroting, wel in ons voordeel (meer 

geld vanuit CvB). Als je de precieze details wil weten vraag even aan mij of iemand van TOF. 

Daarnaast hebben we het op de DB-vergadering het gehad over de ODC-vergaderingen. 

Binnenkort willen we deze vergaderingen met de raad evalueren op de PV, het is natuurlijk 

nieuw dit jaar en we hebben gemerkt dat de reacties van de OWI's verschillen. Ook heb ik 

contact gehad met Robin Pistorius omdat ik namens de FSR mee ga doen aan een Learning 

Lab, een vergadering waarin studenten met ideeën komen om onderwijs te 

verbeteren/innovatief onderwijs te realiseren. Het is nog een beetje vaag wat ik daar nu 

precies moet gaan doen, ik ga vrijdag voor de CV een vergaderstuk schrijven en volgende 

week op de PV wil ik het met de rest van de raad bespreken. Daarnaast heb ik vrijdag samen 

met Casper de eerste training technisch voorzitten gehad van TAQT met voorzitters van FSR 

FDG, FSR FDR en FSR FNWI. De eerste training ging vooral over wat zet je nu allemaal wel 

en niet op de agenda, waar moet je op letten, wat doe je als mensen niet veel zeggen in de 

vergadering en anderen heel veel etc. etc. Ik vond het echt een hele chille training, wellicht 
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zien jullie er nog wel wat van terug ;). Tenslotte gaan Casper en ik binnenkort gesprekjes 

houden met alle raadsleden over verwachtingen dit jaar: wat wil je bereiken dit jaar, wat 

verwacht je ervan, wat vind je leuk en wat vind je juist moeilijk etc. Dus jullie zien de 

uitnodigingen hiervoor wel tegemoet! 

 

8. Update afgevaardigde 

Hierbij mijn vijfde update uit de CSR. Omdat mijn updates best lang zijn i.v.m. die van de 

andere afgevaardigden onderstreep ik de belangrijke delen, zodat je ervoor kan kiezen om 

alleen de onderstreepte delen en de notities van de PV te lezen. Dit keer met een super gave 

uiteenzetting over de steminstructie voor Minsk! 

PV CSR 10 Oktober: Liesanne van Veen is de nieuwste aanwinst van de CSR, zij is de 

voorzitter van de FSR FdG (AMC) en volgt Stijn Tesser op, die helaas door persoonlijke 

omstandigheden niet langer afgevaardigde lid van de CSR kon zijn. Raadsassistenten worden 

mogelijk alsnog opgenomen in ‘het Reglement voor de CSR’, zonder stemrechten et cetera. 

We hebben stil gestaan bij de concept plan van aanpak van de CDO Anne de Graaf, hier had 

ik zoveel opmerkingen op, dat ik vriendelijk werd verzocht om de commissievergadering dan 

maar bij te wonen. We hebben een eerste versie van het plan voor een ‘Education Vision’ van 

de CSR besproken, er was inhoudelijk veel kritiek. Na een lange discussie en wat gekonkel is 

het mij gelukt om het stemvoorstel om te stemmen of we later (dus woensdag aanstaande) 

gaan herstemmen over het besluit over de gedeeltelijke reiskostenvergoeding naar Minsk, 

tegen mijn verwachting in, aangenomen.  

CV CSR O&F 11 Oktober: ik heb iedereen geïnformeerd of het financiële reilen en zeilen van 

de AUC. Ik heb een rapport ontvangen over de Instellingscollegegelden, deze ga ik 

aankomend weekeinde lezen. Ik heb eindelijk contact gehad met ISO over de ICG, we gaan 

proberen dit transparanter te krijgen. Ik heb, op indirect verzoek van Ingmar Visser, wat 

vragen gesteld over de reserves van de faculteiten. Vlak voor de CV publiceerde Folia de 

brief van de FSR’en over Minsk, kennelijk hebben we een verrader in de CSR, de nieuwe 

editie van Cluedo volgt. 

CV CSR O&O: ik heb mijn hart gestort over het concept plan van aanpak van de CDO, op 

zich een prima plan, er was alleen weinig onderbouwd en geconcretiseerd en er stonden wat 

vage zinnetjes in, maar in zijn algemeen ziet het er al heel redelijk uit. Kennelijk ben ik co-

dossierhouder geworden van ‘Schakeltrajecten’, waarom is mij ook een raadsel.  

OV-voorbereiding CSR 11 Oktober: de opkomst was erbarmelijk laag, de stukken niet 

helemaal volledig en ook niet helemaal volledig voorbereid. Het duurde lang en het was vrij 

saai, aangezien ik toch niet bij de OV zelf aanwezig kan zijn. Wij hebben het met minder tijd 

en minder mensen toch echt een stuk beter gedaan met onze eerste OV, iedereen verdient een 

schouderklopje, zeker Nina, omdat wij tenminste een ongeschreven advies hebben ingediend. 
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GV 12 Oktober: ja beste mensen, de 92ste Convocatie der Gezamenlijke Vergadering (GV) 

van de COR en de CSR was leuk. Roeland (CSR Vz) had het zwaar, hij vertaalde namelijk 

alles wat besproken werd. We hebben niet ingestemd met de startnotitie kwaliteitsafspraken, 

het is een nee-tenzij geworden: tenzij het thema docentprofessionalisering beter wordt 

uitgewerkt, we willen de garantie dat het geen ‘first come first serve’ systeem wordt; tenzij de 

gelden ongewogen, dus naar studentenaantallen, worden verdeelt.  

Werkgroep Docentprofessionalisering 15 Oktober: Richard was er ook, het was redelijk 

interessant, ik hoefde niet veel in te brengen, want eerlijk is eerlijk, Richard is een baas. Ik 

kreeg van te horen dat de GV mogelijk een rechtszaak krijgt te voorduren door het niet 

instemmen met de startnotie, kennelijk wil het CvB heel graag gewogen verdelen. 

Aankomende PV 17 Oktober: we gaan dus herstemmen over het reiskostenvergoeding van 

Minsk, ik heb een steminstructie nodig, dit zijn de feiten: 

1. Vertegenwoordigers van de EU en andere hoogwaardigheidsbekleders zijn ook 

aanwezig bij het International Youth Forum in Minsk. 

2. Er is soort van al toegezegd, en dit steun ik, dat we degene die vóór de vorige PV van 

181010 al een ticket hadden geboekt sowieso hun €100,- krijgen, want het annuleren is 

duur en zuur.  

3. We stemmen dus alleen nog over de laatste €100,-. 

Waarom we tegen de reiskostenvergoeding kunnen stemmen: 

1. Het is €100,-. 

2. Het is congres, dat is een land van ‘dubieuze’ reputatie wordt gehouden. 

3. Vliegen is niet duurzaam. 

4. Er zijn geen van te voren aantoonbare voordelen voor de UvA om aanwezig te zijn. 

5. We staan bij ons eerdere standpunt. 

6. We staan bij het standpunt van de FSR FGw, FNWI en FdG. 

Waar we voor de reiskostenvergoeding kunnen stemmen:  

1. Het is slechts €100,-. 

2. De totstandkoming van ons eerdere standpunt is gebaseerd op onvolledige, en door 

mij, gekleurde informatie en argumenten. 

3. Minsk ligt staat niet op de Green-list van Ghent, en dus vast ook niet op de 

hypothetische van de UvA, dat wil zeggen dat Minsk zover ligt, dat niet met het 

vliegtuig reizen een te lang en duur alternatief is. 

4. De CSR komt dan terug op een eerder besluit. 

5. We jagen bepaalde personen en mogelijk bepaalde FSR’en in het harnas.   
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9. Update commissievoorzitter O&F 

Geen update deze week.  

 

10. Update commissievoorzitter C&O 

Onderwerp 1: Update Mental Health (naar aanleiding van input Evi)  

Wat kunnen studieverenigingen betekenen voor mental health? Roos Slachter wilde een 

commissie hiervoor opstellen binnen ASW, misschien kunnen wij een gezamenlijke 

commissie met de verenigingen over oprichten, aldus Evi. Freek oppert een model te 

bedenken, waarvan wij het plan naar de verenigingen kunnen opsturen. Zij hoeven dan enkel 

het te implementeren. De commissie wilt in gesprek met de verenigingen hier over. Bij 

mogelijke oplossingen valt te denken aan contactpersonen, thema-middagen. Marie wilt een 

mail hierover rondsturen. Marie en Evi gaan naar de e-health middag op vrijdag. Freek kijkt 

ook nog of hij erbij kan zijn. Marie stuurt mail naar Reinout. 

Onderwerp 2: Het beleidsplan (10 min.) 

is 16 oktober. De FSR moet hier ook een paar kernpunten over aandragen, waar focust zij het 

meest op (5 dossiers). Dit beleidsplan zou professioneler kunnen, aldus Antonie. De 

raadsleden dienen hier over na te denken van tevoren. AP: De hoofddossierhouders leveren 

een kort stukje aan voor de 15e, als eerste schets (5 tot 10 regels). 

Onderwerp 3: Volgende OV (10 min.) 

4-7 november redactionele ronde adviezen, Evi draagt ze de 8e aan. Casper wilt gaan 

nadenken over een mogelijke raad van advies. Freek wilt een advies indienen om ruimte te 

bieden aan kunst van studenten. Freek wilt dit punt ook benadrukken vanuit een 

diversiteitsperspectief, aangezien studenten hierbij gemotiveerd kunnen worden mee te nemen 

wat hun uniek maakt.  

11. Onderwerp 1: Cobo vanavond (Informerend)  

De FSR heeft een pedel geregeld en heeft in totaal 5 bewakers die komen. Freek kent misschien 

nog een extra bewaker. Marie heeft een pedelstaf en een schrift geregeld.  

Er is 400 euro begroot voor de constitutieborrel. De uitnodigingen kostten 32 euro, Marie’s 

spullen waren 14 euro. Daarom kan in Mokum een rekening worden geopend met een 

maximum van 350 euro. Lise denkt na over hoeveel drankjes er per persoon/per bewaker 

betaald kunnen worden.  

 

12. Onderwerp 2: Raadsassistenten (Informerend)  

181016-2: Casper schrijft een vergaderstuk over de raadsassistenten. Als Casper niet kan/wil, 

doet Daniël of Lise het.  
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13. Onderwerp 3: Steminstructie CSR Minsk (Besluitvormend)  

De FSR FMG besluit wat zijn afgevaardigde moet stemmen bij de CSR PV betreffende het 

onderwerp het congres in Minsk. De drie CSR-leden die al hebben geboekt krijgen sowieso 100 

euro vergoed. We stemmen nu over een CSR-lid dat op dit moment nog niet geboekt heeft.  

De FSR FMG instrueert zijn CSR-afgevaardigde om negatief te stemmen bij het verstrekken 

van 100 euro voor één CSR-lid voor de Minsk-reis.  

 

14. Pauze 

 

15. Onderwerp 4: Beleidsplan (Beeld/oordeelsvormend) 

Hoe gaan we alle aangedragen stukjes beoordelen? 

De redactie gaat in gesprek met de commissievoorzitters en de redactie stelt een concept 

beleidsplan op. Dit concept kunnen we in de volgende PV bespreken.  

 

Consensus over het plan 

Het is  heel belangrijk dat er consensus wordt nagestreefd betreft de ideeën in het beleidsplan. 

De FSR wil het liefst streven naar unanimiteit.  Als er geen consensus is kunnen we door blijven 

praten en waar nodig het plan bijstellen en compromissen sluiten. En het is belangrijk om een 

beleidsplan te hebben wat niet eindigt in vage, betekenisloze bestuurstaal.  

 

(Hoe) gaan we het beleidsplan vertalen? 

De FSR kiest ervoor om het beleidsplan in het Nederlands én in het Engels te schrijven. Lise is 

het er niet echt mee eens, het vertalen kost veel extra tijd. Bibi geeft aan dat het niet erg is als 

Lise wat foutjes maakt, de eindredactie gaat het bestand heel goed nalezen voordat het 

gepubliceerd wordt. 

 

Brainstorm: centrale thema’s 

O&C heeft drie paraplutermen voor zijn doelen dit jaar:  

• Gezonde faculteit 

• Open/toegankelijke faculteit (extern) 

• Hechte faculteit (intern) 

O&F heeft vooral veel ideeën bedacht en nog geen eenheid/parapluterm. 

• Moderne faculteit 

• Internationalisering 

• Bezuinigingen (internationalisering zou ook onder bezuinigingen kunnen vallen) 

• Kwaliteitsgarantieonderwijs  

• Open netwerk (kan eventueel onder Hechte faculteit geschaard worden) 

• Inclusiviteit, toegankelijkheid, transparantie en informatievoorziening 

(selectieprocedure master past ook onder informatievoorziening)  
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Het zou goed zijn om deze belangrijke onderwerpen onder 5 paraplu’s te kunnen scharen. 

Moderne faculteit, internationalisering, bezuinigingen en kwaliteitsgarantieonderwijs zouden 

onder de paraplu ‘vooruitstrevende faculteit’ kunnen passen.  

In de retoriek is het niet mooi om bij O&F de thema’s de laten eindigen op ‘… faculteit’, hier 

moet nog goed over nagedacht worden. Het is misschien slim om bezuinigingen apart te 

noemen als thema.  

 

Proces  

O&F gaat vrijdag vergaderen over het beleidsplan en komt er daarom later nog op terug. Freek 

biedt zijn hulp aan aan O&F omdat hij dit een belangrijk en leuk plan vindt.  

 

16. Onderwerp 5: Concept begroting (Beeld/oordeelsvormend)  

TOF informeert de FSR FMG over de stand van zaken van het advies over de concept begroting. 

Er komen een aantal discussiepunten aan bod. 

• De verdeling van geld onder faculteiten onderling, is die gewogen? Bij domeinen zit 

aan de uitkomstenkant zit veel speling. Dat wil zeggen: domeinen kunnen zelf beslissen 

hoe ze hun geld verdelen over hun College en hun Graduate School. De FSR vraagt zich 

af: is het wenselijk dat ze daarin zo vrij zijn? 

• Betreft transparantie in de  kadernota: dit gaat al goed, maar de nota is nog niet leesbaar 

genoeg, vindt Antonie. Goed om hierover te praten met faculteitsbureau. 

• Internationalisering als verdienmodel vindt de FSR een goed punt.  

• Lise heeft contact gehad met de OR. TOF en de OR gaan zitten om samen aan het advies 

te werken. Hier staat grote tijdsdruk op, maar het is op dit moment niet anders. Het is 

slim om afspraken te maken met de OR over communicatie.  

• De OWI’s van psychologie vroegen of zij meer toegang konden krijgen tot hun reserves 

(?), dit is echter niet iets waar de FSR over gaat. Wel slim om te kijken hoe het zit met 

het inzetten van reserves binnen het domein psychologie.  Evi wil hier wel even naar 

kijken.  

 

17. Onderwerp 6: Taakgroep OER (Besluitvormend)  

In taakgroep OER zitten te veel DB-leden, er wordt besproken welk raadslid de plek van een 

DB-lid overneemt. Nina en Bibi willen zich aansluiten bij de taakgroep. Lise en Evi gaan eruit. 

Marie en Rinke worden de taakgroephoofden OER. Het hoogtepunt in drukte voor de taalgroep 

OER zal tussen december en mei zijn.  

 

Het is misschien een goed idee om het format van het OER-proces te veranderen. Iedere OC-

toehoorder moet input leveren aan de taakgroep OER. Over het proces gaat later nog 

gediscussieerd worden.  

 

18. Onderwerp 7: Inrichting FSR-kantoor (Besluitvormend)  
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De FSR FMG besluit welke artikelen voor het kantoor aangeschaft zullen worden. Hiervoor is 

een sub begroting gemaakt. Er komt een bank, foto’s, een tafeltje en plantjes. Kantoorartikelen 

zijn al voldoende aanwezig. Lise kan een busje lenen van haar huisgenoot. Freek heeft foto’s 

van Toscane en schilderijen van zijn oma. Marie’s vader is kunstenaar en kan misschien ook 

een bijdrage leven. Het prikbord hoeft niet meer, in plaats daarvan komt een groter whiteboard.  

 

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.  

 

19. Onderwerp 8: Promotie- en representatiekosten (Besluitvormend)  

Dit onderwerp wordt verschoven naar volgende week.  

 

20. Promotie en Media 

P&M heeft gister een vergadering gehad en heeft goede ideeën betreft wat er met de FSR-fiets 

kan gebeuren.  

  

21. Punten voor naar de CSR  

Geen.  

 

22. Vergaderstukevaluatie 

Zoals al in de DB-notulen te lezen was wil Evi vanaf nu elke week aan het einde van de PV 

(mits hier tijd voor is) de vergaderstukken van die PV evalueren. De feedback op de stukken 

voor PV 8 is positief.  

 

23. W.v.t.t.k. 

Sterre heeft de FSR gemaild over de OV-notulen. Het DB gaat hier morgen over praten.  

181016-5: Het DB stelt een mail op naar Sterre over de OV-notulen.  

 

24. Rondvraag en sluiting 

Antonie heeft van Marieke Brand gehoord dat de stilteruimte bij het J/K gebouw blijft en dus 

niet in de buurt van de Common Room komt. Antonie gaat achterhalen hoe het kan dat Tom 

Verhoek de FSR hier niet over heeft ingelicht.  

 

Evi sluit de vergadering om 14:53.  

 

Actielijst 

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

verkiezingen’ moeten zitten. 

180918-2: Rinke stuurt de mail over diploma-uitreikingen door naar de andere raadsleden, alle 

andere raadsleden sturen dit bericht door naar ‘hun’ OC’s. 
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180918-9: Taakgroephoofd OER neemt contact op met TAQT voor het inplannen van de OER- 

training. 

180925-5: Alle ODC-aanspreekpunten vullen Lises bestand in met gegevens/contactpersonen 

van de ODC’s, Rinke gaat hier achteraan. Lise vult politicologie in. 

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

181002-2: Casper stuurt het rooster voor blok 2 rond en alle raadsleden vullen het rooster in.  

181009-4: De twee FMG-strategie adviseurs plannen een meeting in met elkaar.  

181009-5: Casper verwerkt feedback en zorgt ervoor dat het HR af komt.  

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. 

181016-1: Daniël stuurt zijn antwoord op Joshua Meijer door naar Robin.  

181016-2: Casper schrijft een vergaderstuk over de raadsassistenten. Als Casper niet kan/wil, 

doet Daniël of Lise het.  

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 

181016-5: Het DB stelt een mail op naar Sterre over de OV-notulen.  

 

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.       

20160929-6: PR-groep post een keer per week een weekupdate op de FSR Facebook. 

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.  

20180208-2: Iedereen die printjes wil in de PV, print zelf de stukken uit.     

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

kunnen vinden voor het kantoor.  


