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Geen
Ongevraagd advies vergaderruimte studieverenigingen

Geachte decaan, beste Peter,
In deze brief doet de facultaire studentenraad 18/19 (hierna: de raad) u een
ongevraagd advies over vergaderruimte voor studieverenigingen.
Op Science Park zijn er in totaal 38 vergaderruimtes. Van deze ruimtes is
alleen de vergaderkamer van de FSR (A1.28) door studieverenigingen te
reserveren. Deze ruimte kan echter niet voldoen aan de totale behoefte van
het bestuur en de commissiescirca 80 uur per week.
De raad is van mening dat studieverenigingen vergaderruimte op Science
Park moeten krijgen. Studieverenigingen spelen een onmisbare rol in de
studieloopbaan van vele studenten, bijvoorbeeld door het organiseren van
relevante lezingen, congressen en de studiereis. Voor het bijwonen van deze
lezingen kunnen punten behaald worden, welke noodzakelijk zijn voor het
afronden van een bachelor. Naast deze studiegerelateerde activiteiten
dragen studieverenigingen bij aan de Facultaire Introducties en bulborrels,
anders gezegd voeren zij taken uit die belangrijk zijn voor de faculteit. Ze
zouden daarom dus ook ruimte in de faculteit moeten krijgen om deze
activiteiten te organiseren.
Op dit moment wordt er al veel op Science Park vergaderd. Dit gebeurt vaak
in een leeg lokaal of in een hokje bij B1.19. Deze plekken zijn eigenlijk
studieplekken.
Het
realiseren
van
meer
vergaderruimte voor
studieverenigingen kan dus het oneigenlijk gebruik van studieplekken
verminderen.
Mogelijke oplossingen
De raad ziet twee mogelijke oplossingen voor dit probleem. Bij voorkeur ziet
de raad dat (een deel van) de beschikbare vergaderkamers op Science Park
ook te reserveren zijn voor studieverenigingen. Zij vergaderen regelmatig na
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5 uur, dus wij verwachten dat dit geen problemen oplevert voor de huidige
gebruikers. Wanneer dit het probleem niet oplost, of onverhoopt toch een
probleem oplevert voor de huidige gebruikers van die vergaderruimtes ziet
de raad graag dat er een nieuwe vergaderzaal voor circa 8 personen
gerealiseerd wordt op Science Park.
De raad is zich ervan bewust dat studieverenigingen al een bestuurskamer
op Science Park hebben. De raad ziet deze ruimte niet als een geschikte
vergaderruimte voor alle commissies, omdat deze bestuurskamers het
centrum van de community building op science park vormen. Deze worden
door studenten gebruikt als studie-, pauze- en ontmoetingsplek. In het plan
voor de besteding van de kwaliteitsafsprakengelden wordt gesproken over
ruimtes per studierichting om de community building op Science Park te
vergroten. Het eventueel sluiten van de bestuurskamer voor vergaderingen
zal ten koste gaan van de community feeling, en is dus niet in lijn met deze
visie.
Als vanzelfsprekend zullen wij het gebruik van onze vergaderzaal door
studieverenigingen blijven aanmoedigen.
Hopende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben, teken ik namens
de gehele FSR en wacht ik uw reactie af.

Met vriendelijke groeten,
Willemijn Beks
Voorzitter FSR FNWI
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