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Notulen van de plenaire vergadering (9) 

Datum en tijd: 23 oktober 2018, 13:00-15:00 

Locatie: C2.04 

 

Aanwezig: Antonie van Hulst, Bibi van de Laar, Evi de Rover, Marie de Vries, Nina Salomons, 

Rinke Ploeger, Lise Lathouwers, Daniël Ellis, Freek Wallagh en Casper Colenbrander. 

 

Afwezig: Rosanne Beentjes, Robin van den Hoek en Christian Manuputty. 

 

1. Opening  

Evi opent de vergadering om 13.03 uur.  

 

2. Vaststellen notulen PV 8 

De notulen van 16 oktober 2018 zijn zonder wijziging vastgesteld. 

 

3. Actielijst  

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.  

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. 

181016-2: 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: 

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

verkiezingen’ moeten zitten. 

 

4. Mededelingen 

• Robin en Christian zijn vandaag niet aanwezig, Lise notuleert. 

• Vergaderstukken en belangrijke documenten in de Drive zetten. Maak hier een gewoonte 

van. 

 

5. Post 

16/10: Summer Programmes Office - Student Scholarships 2019  
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 PM al gedeeld op Facebook? 

Eerst iedereen voorstellen, daarna ingepland. 

 

15/10: Sterre over Concept notulen FSR OV1  

 Handig om hier snel op te reageren gezien het al een week geleden is. 

181023-1: DB reageert op Sterres mail over de OV-notulen.  

 

21/10 Maureen Minnema - Engelstalig onderwijs 

181023-2: Evi reageert op de mail van Maureen.  

 

6. Vaststellen agenda 

De agenda is gewijzigd: onderwerp 2 blok invullen. Bij W.v.t.t.k. komt het verzoek betreft 

psychologie numerus fixus. 

 

7. Update voorzitter 

Ik heb afgelopen week eindelijk een kennismaking met het DB van de OR en ons DB kunnen 

regelen, deze gaat plaatsvinden op 5 november. De OR ondervond wat problemen aan het 

begin van dit jaar omdat ze geen ambtelijk secretaris hebben, communicatie ging daardoor 

wat lastig maar nu is dus wel eindelijk een afspraak gemaakt! Daarnaast ben ik bezig een OV-

training voor ons te regelen, ik heb reactie van Taqt en ze bieden een OV-training aan binnen 

ons budget, ik kom hier binnenkort op terug. Daarnaast ben ik bezig geweest met de 

voorbereiding van het 'Learning Lab', hier gaan we het ook op de PV over hebben. Voor de 

rest ben ik inhoudelijk gezien afgelopen week bezig geweest met schakeltrajecten, heb ik 

samen met Marie voor mental health een E-health programma getest en heb ik met TOF aan 

de begroting gewerkt. Morgen heb ik een informeel overleg met Agneta. Tenslotte ga ik 

binnenkort waarschijnlijk ook met de voorzitters van alle FSR'en zitten, om elkaar op de 

hoogte te brengen van wat er in de raden speelt.  

 

8. Update afgevaardigde 

Hierbij mijn zevende 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. 

PV CSR 17 Oktober: op de PV werden een aantal belangrijke dingen besproken over de 

studentenassessor, namelijk welke twee personen er namens de CSR in de BAC 

(benoemingsadviescommissie) gaat, de profielschets hadden we al vastgesteld. Roeland, de 

voorzitter, gaat hoogstwaarschijnlijk in de BAC samen met een niet CSR-student, die we nog 

aan het zoeken zijn, omdat we liever wel iemand benoemen die kennis van zaken heeft. Mijn 

eerste CSR vergaderstuk is behandeld, het kwam erop neer dat het CvB hier iets mee moet 

gaan doen, het betreft namelijk de correcte notatie van rechten van de decentrale 
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medezeggenschap en of we ook een mooi overzicht kunnen krijgen van die rechten, i.p.v. dat 

elke raad dat elk jaar zelf moet uitvogelen. Daarnaast hebben we ook twee herstemming 

gedaan over de reisvergoeding naar Minsk, de oppositie weigerde te stemmen, waardoor het 

quorum niet is gehaald en waardoor de reisvergoeding dus van kracht blijft. 

Financiële Cyclus CSR 18 Oktober: we TOF van de CSR kwam voor het eerst bij elkaar, 

helaas waren we maar met zen tweeën en hebben we na een uur maar Dit Wat het Nieuws 

aangezet. De centrale begroting zelf is echt, echt zo beleidstechnisch geschreven dat je elke 

alinea wel drie keer mag herlezen. De Cijfertjes zelf lijken wel te kloppen, we hebben wel een 

heleboel vragen. Onder andere over de begroting. Wel willen we veel meer inzicht in de 

reserves en het reserve beleid, zowel centraal als decentraal. Daarnaast willen we meer inzicht 

in de deelbegrotingen, nu moeten we al onze informatie zien de ontfutselen uit één tabel met 

anderhalve pagina tekst per faculteit et cetera, daarom is van belang dat wij in ons advies zo 

helder mogelijk zijn over wat we leuk en niet leuk vinden! 

CV CSR O&F 18 Oktober: ik heb genotuleerd, want kennelijk ben ik daar redelijk goed. We 

hebben ook hier weer een boel besproken, waaronder de AUC financiën, waar op dat moment 

nog redelijk positief over waren. 

Presentatie DO UB 18 Oktober: dit is natuurlijk het moment waar je hele week naar vooruit 

kijkt, een halfuur kletsen en grappen met Jan Lintsen over waterschappen, bibliotheken en de 

diepere betekenis van democratie, gevolgd door een uur lange presentatie over het interieur 

van de nieuwe Universiteitsbibliotheek. Het wordt prachtig, en in tegendeel tot de meeste heb 

ik nog een kansje om er als student gebruik van de kunnen maken. Bij de borrel, waar veel te 

veel wijn en bier bij was, kwam ik er achter dat de UvA depots vol met kostbare en niet 

kostbare kunst, artefacten, prularia, boeken en meubelen had. 

AUC 19 Oktober: na een gesprek met de directeur bedrijfsvoering over hoe de AUC 

studenten huisvesting aan hun studenten kan garanderen, heb ik nog kort gesproken met één 

van de covoorzitters van de studentenraad van de AUC. Het was een verontrustend gesprek, 

morgen moet ik dan dus ook helaas tijdens de PV weg om weer naar de AUC te gaan. 

 

9. Update commissievoorzitter O&F 

Geen update deze week. 

 

10. Update commissievoorzitter C&O 

Onderwerp 1: Inhoudelijke behandeling beleidsplan  

We zullen ieder beleidstukken doornemen en thema’s vaststellen die belangrijk zijn voor onze 

commissie.  

Kritiekpunt stuk Freek: heel goed stuk, maar misschien nog iets concreter. In de volgende 

vergadering gaan we Freeks concrete doelen bespreken en dan kan het in het beleidsplan. 
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Freek zit wel nog in over een ding. Mijn advies kost geen geld, alleen moet er een plek zijn 

waar studenten hun kunst indienen. Welke personen zijn de link tussen studenten en de uni 

om hun kunst aan te bieden. Handig als Freek contact opneemt met de facultaire service. Die 

zijn er over het algemeen verantwoordelijk voor. AP Freek: contact opnemen met de FS over 

wie verantwoordelijk is voor kunst. Misschien is Tom Verhoek ook verantwoordelijk voor dit 

soort zaken. 

 Chris en zijn stukken 

- Misschien kan hij bij studentbetrokkenheid zeggen dat we ook hoge PM doen voor 

studentenparticipatie. Bij PM kan ook een concreet voorbeeld worden gegeven.  

- Geen op en aanmerkingen bij huisvesting 

- Loopbaanoriëntatie: misschien kan Chris eens met Study job kijken, dat zou ook in het 

beleidsplan kunnen. Antonie kan goed beleidspraat houden. SSC is eigenlijk SCC 

- Er kan bij diversiteit een link komen met het stuk over kunst. Misschien kan er een plan van 

aanpak komen samen met de diversity officer.  

 Nina: 

- D&D: Misschien de zin over het maagdenhuis veranderen. Het grote doel of thema in dit 

dossier is dat de raad representatiever wordt en dat de medezeggenschap daarom effectiever 

verloopt.  

- informatievoorziening: heel veel is daar centraal geregeld. Niet elk onderwerp is facultair. 

Doel: hoe kunnen wij als FSR informatie beter naar studenten verplaatsen.  

 Marie:  

- bij mental health nog een laatste zin in toevoegen over wat we nou willen bereiken dit jaar 

- duurzaamheid: goed 

 Bibi: 

- academische gemeenschap: moeilijke definitie. Enquête er ook in. 

- sexual harrasment: zelfde probleem als bij diversiteit. We willen onderzoeken maar we 

weten niet hoe we het moeten veranderen.  

 Antonie: 

- taakgroep decaanbenoeming: open en transparant proces 

- verkiezingen: kiesdistricten, werkgroepen verkiezingen, enquête benoemd. 

- studieverenigingen: zelfde verhaal als vorig jaar 

- examencommissies: studenten zijn redelijk tevreden. We zijn een soort waakhond. Slapen 

dossier.  

- Vakevaluaties: docent moet samenvatting van evaluaties geven. In kader van transparantie 

een goede om te kijken of docenten meer in de modulehandleidingen die kritiek kunnen 

opnemen zodat studenten het kunnen zien. Ervaren docenten die junior docenten moeten 

evalueren. Maar dat kan ook in de weg staan voor nieuwe vormen van onderwijs.  

 Dan de thema’s: we kunnen overkoepelende woorden verzinnen voor de thema’s 

- gezonde faculteit (mental health, duurzaamheid, kunst)  
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- toegankelijke/open universiteit 

- hechte faculteit 

 

Onderwerp 2: Update E-health cursus (Marie)  

 

Onderwerp 3: adviesaavraag FMG strategie – wie gaat dit oppikken?  

We hebben een adviesaanvraag gegeven met 7 pagina’s. 5 jaren plan, strategie om FMG weer 

op de kaart 

te zetten.  

Antonie gaat het oppakken samen met Casper, en dan gaan Nina en Marie erbij helpen.  

AP Casper marie Nina en Antonie: meeting plannen om het hierover te hebben 

 

Onderwerp 4: andere lopende zaken/updates? (5 min.) 

Nina heeft een banner gemaakt. Wat vinden we ervan? 

We vinden hem mooi! Goed gedaan Nina.  

 

Onderwerp 5: Volgende CV schrappen? (5 min.) 

Volgende CV overslaan, want het is tt week (maar dat vindt Antonie niet nodig). Bibi en 

marie kunnen sowieso niet aanwezig zijn. We schrappen hem voor volgende week!  

 

11. Onderwerp 1: Cobo (Informerend)  

De FSR FMG bespreekt zijn eigen Cobo na.  

 

12. Onderwerp 2: PV moment 

Mogelijkheden:  

Maandag van 11 tot 1 (Chris, Freek en Marie kunnen niet). 

Dinsdag van 1 tot 3 (Antonie kan 2e helft niet). 

Donderdag 11 tot 1 (Marie en Bibi niet). 

 

Afgesproken: PV is maandag 17.00 tot 19.00 uur. (Lise is dan later ivm hoorcollege in 

OMHP). Gaat in vanaf 29 oktober tot en met de kerstvakantie.  

 

DB vergadering: donderdag van 11.00 uur-12/13.00 uur. 

Muv donderdag 1 nov, dan beginnen we om 12.00 uur. 

 

13. Onderwerp 3:  Nieuw dossier instellingscollegegelden (Informerend) 

De FSR FMG bespreekt de introductie van het nieuwe dossier instellingscollegegelden. 

 

Wat is het? Tarief wat degene die 2e bachelor/master of internationals betalen. Hier is weinig 

transparantie in. Betalen ze meer dan dat ze daadwerkelijk bekostigen? Dit is ook een dossier 
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van Casper in de CSR. Opleidingen kunnen instellingscollegegeld bij faculteit laten 

verhogen/verlagen.  

 

Stappenplan: rapport van Maagdenhuis doorspitten. Als ze meer betalen dan dat ze kosten, 

kan dit aansluiten bij ‘’internationalisering als verdienmodel’’. 

 

14. Onderwerp 4:  Instemmingsverzoeken (Besluitvormend) 

De FSR FMG bespreekt de taakverdeling van de twee instemmingsverzoeken. 

1. Wijzingen faculteitsreglement gaat naar O&C. 

2. Introductie nieuwe studie gaat naar beiden (dus twee mensen uit beide commissies gaan 

hier samen aan zitten). CvB gaat dit financieren. Tijdens commissievergaderingen worden 

deze mensen gekozen. Gaat hier wel om instemmen of niet, minder inhoudelijk (hoewel 

argumenten natuurlijk op inhoud gebaseerd kunnen zijn).  

 

Deadlines: 

29 nov. Nieuwe bacheloropleiding 

27 nov. Reglement 

 

15. Onderwerp 5: Concept Begroting (Oordeels/Besluitvormend) 

De FSR FMG bespreekt de basis van het advies concept begroting, TOF vraagt om goedkeuring 

schrijven advies. 

 

Gaat de raad met deze basis akkoord? Zo ja, gaan we advies schrijven. Zo nee, dan passen we 

het aan. We schrijven het met OR. De deadline is verschoven: maandag 5 nov. 09.00 uur. Dit 

wordt dus een advies. Vrijdag sturen we jullie een conceptadvies, waar je in het weekend nog 

feedback op kan geven. Wij zitten meer op het inhoudelijke van de begroting en de OR zit meer 

op de cijfers. OR zit te denken aan een positief advies. Raad is het eens met de 

argumenten/punten die tot nu toe zijn aangeleverd. Positief advies, mits er nog gewerkt worden 

aan een aantal zaken? Dit wordt nog verder overlegd met de OR, want bij heroverweging 

moeten ze nog een keer naar het bestand kijken en bij positief tenzij, dan niet. We kunnen ook 

nog proberen om bij een positief advies toezeggingen te krijgen op de mits-opties of 

toezeggingen te krijgen voor volgend jaar. TOF gaat de voor- en nadelen op een rijtje zetten 

voor het positief of negatief stemmen. 

 

16. Onderwerp 6: Beleidsplan (Oordeels/Besluitvormend) 

Centrale thema’s besloten: 

O&C: gezonde faculteit, open/toegankelijke faculteit, hechte faculteit. 

O&F: kwaliteitsgerichte faculteit, vooruitstrevende faculteit, financiën. 

We laten het nog van de lay-out afhangen of het financiën of financiën binnen de faculteit. Voor 

nu neigt het grootste deel van de raad naar enkel financiën. Bib en Nina willen hier graag nog 
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een keer naar kijken bij de lay-out van het beleid. Open of toegankelijke faculteit laten we 

afhangen van de inhoud van het beleidsplan.  

 

Stand van zaken: 

- O&C heeft inhoud al besproken. 

- O&F moet inhoud van de stukjes nog bespreken zodat er geschreven kan worden. 

Deadlines: 

29 okt. PV  inhoudelijke punten bespreken dossiers en gezamenlijk standpunt vinden. 

1 nov. Alle stukken voor beleidsplan naar redactie. Tijd: 15.00 uur in drive mapje: beleidsplan 

(Nederlands). 

1-5 nov. Redactie maakt concept beleidsplan. 

5 nov. Goedkeuring/aanpassingen bespreken in de PV. 

5-8 nov. Laatste redactionele ronde (voor transparantie nog een keer naar de raad gestuurd 

(inhoud gaat niet meer veranderen, eventuele grammaticafouten aanpassen). 

8 nov. Inleveren bij decaan voor 17.00 uur. 

Hierna vertalen naar Engels voor op de website.  

 

17. Pauze 

 

Onderwerp 7: Learning Lab (Besluitvormend) 

De FSR FMG bespreekt input voor een evenement over onderwijsvernieuwing genaamd 

‘Learning Lab’. Freek gaat welllicht mee donderdag aanstaande naar deze samenkomst. 

 

Centrale idee en concrete voorbeelden: 

Ja, leuk! Maar de uitvoering moet dan wel goed zijn! Docent moet dan niet een passieve rol 

aannemen tijdens de les. Dat de docent bijvoorbeeld de discussie naar een hoger niveau tilt. 

Dus docent leidt dan nog wel echt de les en brengt ook kennis in de zaal. 

Rollenspel is ook een leuk initiatief.  

 

Onderwerp 8: ODC-vergadering evaluatie (Besluitvormend) 

De FSR FMG evalueert de ODC-vergaderingen. 

 

SW: Er is nog verbetering mogelijk in de sfeer van de vergadering en in de mate waarin alle 

vergaderdeelnemers up-to-date waren bij de inhoud. Afgesproken: BoS- en Ombudsstudenten 

mailen/afspreken voor een ODC vergadering om info te verzamelen/samen een agenda te 

maken.  

PSY: Was gezellig en ging goed, maar later kregen we een mailtje over numerus fixus terwijl 

we dit ook besproken had kunnen worden tijdens de ODC-vergadering. Nu zit er haast achter, 

terwijl het eigenlijk geen officiële adviesaanvraag is. We hadden verder wel het gevoel dat we 

serieus genomen werden.  
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CW: Christian was er, dus we weten niet de details. Echter, beetje dezelfde indruk als bij SW. 

POW: Het nut van de ODC-vergadering was nog niet helemaal duidleijk. Verder was de sfeer 

goed en het scheelde dat we het heel goed hadden voorbereid.   

 

Nut ODC’s: 

Extra informatiebron. 

Decaan kan je niet van het kastje naar de hoek wijzen. 

Je bent vrij om deze vergaderingen te plannen voor of na de OV, houdt ze up to date en je kan 

ten allen tijden mailen met vragen. 

Agenda van de OV’s doorsturen naar de ODC’s.  

 

Vragen voor later: 

Hoe gaan we concreet maken waarom de OWI’s aanschuiven bij ODC’s. Wat het nut is van 

die vergadering? (voorleggen aan Mark) 

Hoe zijn de OWI’s hier vorig jaar over geïnformeerd. (voorleggen aan Mark) 

181023-3: Nina neemt contact op met Mark over de ODC’s. 

 

Onderwerp 9: Baliediensten (Besluitvormend) 

De FSR FMG besluit om wel of niet door te gaan met de baliediensten.  

• Baliediensten schrappen, maar dan een dag als soort van inloopspreekdag/uur.  

• Opendeur beleid altijd van toepassing als er iemand op kantoor is (ook buiten 

inloopspreekdag/uur), behalve als er super harde muziek/herrie is.  

• 2 middagen 2/3 uur in de week inloopspreekdag/uur. Dinsdag en donderdag van 12 tot 

3.  

181023-4: Nina maakt schema voor inloopspreekdag/uur. 

 

18. Onderwerp 10: promotie-en representatiekosten 

Promotiemateriaal: we hebben een budget van 60 euro. Ideeën: Labello, pepermuntjes, pennen.  

181023-5: PM denkt na over promotiemateriaal.  

 

19. Promotie en Media 

WC-krant: Engels 

Nieuwsbrief: Nederlands en Engels 

Website: voorlopig in het Nederlands (exclusief nieuwsberichten), afhankelijk van het 

antwoord van de CSR veranderen we dit.  

181023-6: Casper legt de websitevernieuwing voor aan de CSR. Optie dat pagina zowel in het 

Nederlands en Engels beschikbaar is.  

 

20. Punten voor naar de CSR  

Website (zie punt 19).  
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181023-7: Nina en Marie vragen na over notulen CSR duurzaamheid. 

 

21.  Vergaderstukevaluatie 

Geen opmerkingen, behalve dat we tevreden zijn met hoe de vergadering is gelopen en we 

steeds meer in de flow komen. 

 

22. W.v.t.t.k. 

1. Ze willen de numerus fixus verhogen vaan 600 naar 650.  

181023-8: Bibi stuurt de mail met argumenten voor PSY door.  

181023-9: Bibi vraagt aan PSY of ze een advies of een standpunt willen en vermeldt dat we hier 

vrijdag op antwoorden.  

 

2. Kleurrijke abstracte kunst sws en andere voorkeuren kunnen worden doorgegeven in de 

whatsapp-groep. 

 

23. Rondvraag en sluiting 

Evi sluit de vergadering om 14.57 uur. 

 

Actielijst 

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.  

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. 

181016-2: 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.  

181023-1: DB reageert op Sterres mail over de OV-notulen.  

181023-2: Evi reageert op de mail van Maureen.  

181023-3: Nina neemt contact op met Mark over de ODC’s. 

181023-4: Nina maakt schema voor inloopspreekdag/uur. 

181023-5: PM denkt na over promotiemateriaal.  

181023-6: Casper legt de websitevernieuwing voor aan de CSR.  

181023-7: Nina en Marie vragen na over notulen CSR duurzaamheid. 

181023-8: Bibi stuurt de mail met argumenten voor PSY door.  
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181023-9: Bibi vraagt aan PSY of ze een advies of een standpunt willen en vermeldt dat we 

hier vrijdag op antwoorden.  

 

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.  

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

verkiezingen’ moeten zitten. 

 

 


