
 
Notulen van de plenaire vergadering (13) 
Datum en tijd: 30-11-2016, 16:00-18:00 uur.   
Locatie: REC-C2.04 
 
Aanwezig: Aldert van Dam, Dora Weijers, Eva Verschuur, Bing Gagliardi, Isene Boudrie, 
Ilvy van Steen, Farah Ouazizi, Jorrit Kruithof, Dirkje Schoon, Racquelle Bannink, Sophie van 
Gentevoort. 
  
Afwezig: Sacha Palies, Sam Selling. 
  
1. Opening  
Aldert opent de vergadering om 16:00. 
 
2. Post 
20161130-1: Ilvy mailt Anouck Pijpstra terug. 
 

• 30/11 Anouck Pijpstra: Onderzoek naar het bereiken van studenten door 
Faculteitsraden. Ilvy mailt terug.  

 
3. Vaststellen notulen PV 12 
Na een aantal wijzigingen zijn de notulen van 23 november 2016 vastgesteld. 
 
4. Actielijst 
20161020-14: Iedereen (PR expliciet) denkt na over het ontwerp van de banner. 8 januari is 
de banner er. In de kerstvakantie wordt hieraan gewerkt. 
20161102-4: Isene zoekt uit hoe het zit met onkostenvergoeding en mailt wanneer ze erover 
uit is. Isene gaat bij Jeffrey langs. Formulieren met voorbeeld liggen in de kamer, zij stuurt 
een mail. 
20161116-6: Bing schrijft een nieuw vergaderstuk 'Maatschappelijke evenementen' voor de 
volgende PV. Ook met regels en richtlijnen voor het aanschrijven van het potje. Hij oriënteert 
zich ook op of organisaties hier behoefte aan hebben.  
20161116-7: Aldert zoekt het huishoudelijk regelement uit en schrijft een nieuw vergaderstuk 
'Werkafspraken'. Al een paar jaar niet vastgesteld door de raden. Aldert is er mee bezig, 
volgende PV. 
20161116-8: Isene past de begroting aan. Volgende week. 
20161116-10: Jorrit stuurt de promotiebegroting naar Isene.  
20161116-13: Iedereen vult het schema in voor de promotie van het D&D referendum.--
>Wvttk.  
20161116-14: Sacha schrijft een vergaderstuk op basis van de belangrijkste punten van het 
Quick Wins rapport, geselecteerd door G&T. Jorrit doe dit volgende week. 



 
20161116-15: Sacha stelt een brief op naar Psychologie over de voorinvesteringen, Aldert 
maakt hem af. 
20161123-1: Jorrit meldt Dora en hemzelf aan voor het LOF WVB-diner. 
20161123-2: De dossierhouders diversiteit kiezen in O&R de aanbevelingen van het rapport 
Diversiteit die zij willen op de FMG en schrijven hier een vergaderstuk over voor de volgende 
PV. In het vergaderstuk staan verschillende gradaties van de invoering van de aanbevelingen.  
20161123-3: Aldert maakt een opzet voor een raadsvoorstel in een volgend vergaderstuk over 
het Allocatiemodel, met de meningen van TOF.  
20161123-4: Sacha past de brief Voorinvesteringen aan voor vrijdag, Jorrit is tweede 
schrijver. 20161123-5: G&T bespreekt de brief Voorinvesteringen in de CV. Over de mail 
worden nog verdere tekstuele aanpassingen gedaan. Tot slot kijken  
20161123-6: Farah en Isene kijken na de CV G&T de brief Voorinvesteringen nog eens goed 
na op taal.   
20161123-7: Aldert schijft een vergaderstuk over de Politicologie OER en de verschillende 
taken hiervan, als voorbeeld voor het OER'en proces voor de geïnteresseerden.  
20161123-8: Iedereen kijkt naar zijn eigen planning/tijdspad om te kijken of hij/zij in de 
OER taakgroep kan.  
20161123-9: Iedereen zoekt uit of zijn/haar adviezen voor de volgende OV langs de OWI's 
moeten. --> Wvttk. 
20151123-10: Iedereen deelt in de FB van zijn/haar studie jaarlaag de survey 
examencommissies. 
20161123-11: Sacha mailt Karen Maex over de tegenwerking van de promotie van het D&D 
referendum van de FSR. --> Wvttk 
20161123-12: Aldert gaat met de decaan de zetelverdeling van de werkgroep 
bestuursstructuur bespreken. 
 
5. Mededelingen 
Sacha en Sam zijn afwezig met bericht. Zij hebben anderen gemachtigd om voor hen te 
stemmen.  
Isene moet 17:55 weg, Eva om 18:10.  
 
6. Vaststellen agenda 
Bing's stuk over zichtbaarheid wordt verplaatst naar volgende week omdat het te laat werd 
verstuurd om op de agenda te zetten. De nazendingen 'Docent van het jaar' en 
'Studentassistenten' worden respectievelijk behandeld na de updates.  
 
De agenda is vastgesteld. 
 
7. Update voorzitter 
Deze week bezig geweest met D&D, door de brief op te stellen, en naar een bijeenkomst 
erover te gaan op vrijdag. Verder had ik bijeenkomst Flexstuderen, waarvoor ik ook een brief 
had opgesteld over de betrokkenheid van de facultaire medezeggenschap. Ook had ik dinsdag 



 
middag een afspraak met Martine van Selm en Ivar Klinkenberg van communicatie 
wetenschap, een verslag hiervan komt later. 
 
8. Update G&T 
- Voorinvesteringen: deze week moet het advies voorinvesteringen eruit en dus hebben we de 
laatste versie van voorinvesteringen van Sacha  besproken en nog wat aanpassingen hieraan 
gedaan. De eindversie wordt op de PV aan de raad gepresenteerd. 
 
- DvdA: we hebben het draaiboek van de DvdA doorgenomen en de begroting. Na een paar 
kleine aanpassingen konden deze ook worden vastgesteld.  
 
- D&D: we hebben besloten dat we ons gaan aansluiten bij de flyercampagne van de 
campagnecommissie D&D. Iedereen moet zich hier dus voor inschrijven. Het rooster is naar 
jullie toe gemaild. Onze promotiemiddelen (de ballonnen) kunnen we misschien hier ook nog 
bij gebruiken. Aanvulling:  schema wordt morgenochtend verstuurd.  
 
-Studieverenigingen: Sam heeft deze week een informerend stuk voor het gevraagde advies 
omtrent knelpunten van studieverenigingen geschreven. Per studievereniging verschillen de 
antwoorden. Dit informerende stuk waarin suggesties worden aangekaart wordt ook op de PV 
besproken.  
 
9. Update O&R 
Examencommissies: we hebben al 150 responses, maar nog niet helemaal goed verdeeld over 
de domeinen. We wachten nog even maar gaan alvast een voorzichtige analyse maken. 
Volgende week een vergaderstuk. 
 
Flexstuderen: Aldert heeft een brief geschreven over de discrepanties tussen wat de raden naar 
de decanen hebben gestuurd en wat de decanen naar de werkgroep hebben gestuurd. Er komt 
ook nog een brief over het proces. Meer over de werkgroep Flexstuderen staat in Alderts 
update. 
 
Blended Learning: Richard v/d Wurff wil graag ideeën van de raad over mogelijkheden voor 
Blended Learning, hij is een opzetje aan het maken. Hoe willen wij deze ideeën verkrijgen? 
Zelf verzinnen of aan de OC etc. vragen?  
 
Diversiteit: er is een symposium in Leiden over diversiteit waar Farah en Ilvy naar toe gaan 
 
Mental Health: Ilvy, Dora en ik hebben een inspirerend gesprek gehad met een 
studentenpsycholoog. Er zijn er maar 6 voor de hele Uva/Hva populatie. Meer informatie 
komt volgende week in een vergaderstuk! We gaan ook nog met centraal, een onderzoeker en 
studieadviseurs praten over Mental Health in de komende paar weken. 
 



 
Huisvesting: klacht gehoord over de kou in hoorcollegezalen in B/C --> wordt naar Tom 
Verhoek gebracht als ik daar een afspraak mee kan maken.  
 
Informatievoorzieningen: bezig met opzetten van de werkgroep, hier zit Ik, Chantal Kok, 
Shiwa, Paulien Bosch en iemand van de studieverenigingen in. Als iemand nog iets heeft wat 
daar moet worden besproken, graag aan mij doorgeven.  
 
Docent v/h Jaar: vergaderstuk over de loop en mogelijke ideeën. 
 
10. Update afgevaardigde 
Er is geen update deze week. 
 
11. Update penningmeester  
Er is geen update deze week. 
 
12. Docent van het jaar 
20161130-2: Eva gaat verder met de ideeën rond de "docent van het jaar;' en benadert 
studieverenigingen voor samenwerking op promotiegebied.  
 
Er zit haast achter dit onderwerp. O&R wil buttons maken met: ik heb hart voor onderwijs. 
Deze zijn om uit te delen en studenten te motiveren te stemmen voor docent van het jaar. Een 
ander idee is de top 3 docenten een half uur mini college over hun interessegebied te laten 
geven in CREA. Op deze manier kan er 1,5 uur lang hoorcollege over verschillende 
onderwerpen worden gegeven met een borrel achteraf. Eva wil studieverenigingen vragen om 
dit mee te promoten.  
 
De verschillende raden proberen de kritiek die bestaat op de docent v/h jaar verkiezing ter 
harte te nemen en hebben de verkiezing decentraler en minder competitief gemaakt.  
  
Raad is akkoord met de ideeën, en mailen Eva wanneer zij zelf nog ideeën hebben. 
  
Vervolg: Eva gaat aan de slag met het promotieschema, het benaderen van 
studieverenigingen, het ontwerpen en maken van de buttons, en het doorgeven van de 
voortgang aan ASVA en de CSR.  
 
13. Studentassistenten  
 20161130-3: Bing en Aldert hebben open vacatures gezien en mailen deze naar Dirkje.  
20161130-4: Dirkje maakt een overzicht wat er gedaan moet worden, de rest van de raad 
helpt haar met deze lijst afwerken. 
20161130-5: Iedereen vraagt nog eens rond voor studentassistenten die kunnen meedoen aan 
het onderzoek. 
 



 
Er zijn tot nu toe maar 9 studenten geïnterviewd, waarvan 8 van POWL. Voor een 
representatief faculteit-breed beeld zijn er dus meer studenten nodig van andere domeinen. De 
meeste studenten worden via andere studenten of via docenten gevraagd, er zijn weinig 
vacatures.  
 
Er zijn 4 docenten geïnterviewd, deze zijn allemaal wel voor een open vacature plaatsen, maar 
de officiële procedure met sollicitaties is teveel werk. Als oplossing dragen de dossierhouders 
een open database met geïnteresseerde studenten aan.  
 
Vervolg: Dirkje maakt een overzicht wat er nog gedaan moet worden, de rest van de raad 
helpt haar met zsm dingen doen. Alleen dan komt dit advies af voor de volgende OV, 
Eventueel kan nog langs de OWI's gegaan worden? Of onderwijsbalies?  
 
14. Onderwerp 1: Dag van de Afgezanten 
20161130-6: Jorrit vertaalt het Nederlandse stuk over de DVDA en zet het op de Engelse 
Facebook pagina. 
20161130-7: Ilvy maakt een Facebook event aan voor de DVDA en nodigt de 
studieverenigingen, OC's, Ombudsstudenten en BoS studenten hiervoor uit.  
 
Raad is het met het plan eens. Aangezien Dirkje mailtjes van een aantal OC's heeft gekregen 
in het Engels, is besloten om de DVDA in het Engels te doen.  
 
Aldert doet het welkomspraatje. 
De twee onderwerpen die worden besproken zijn:  

• Internationalisering (Eva) 
• Blended Learning.  
• De studieverenigingen willen het ook hebben over Flexstuderen. O&R pakt dit op. Er 

zal een korte uitleg worden gegeven door Aldert. Informatie over flexstuderen is een 
dienst van de raad naar de verenigingen maar is niet groot genoeg voor een 
hoofdonderwerp, de input van de verenigingen is niet nodig. 

 
Promotie 
Om DVDA onder de aandacht brengen gaat Eva gaat langs de kamers van de 
studieverenigingen als reminder. Jorrit vertaalt het Nederlandse stuk en zet het in de Engelse 
FB. Op de Nederlandse pagina wordt het bericht ook nog eens gepost. Iedereen die nog een 
OC vergadering heeft, vermeldt de DVDA ook nog eens hier.   
 
Begroting 
De begroting is afhankelijk van het aantal deelnemers. Facebook (privé) evenement aanmaken 
voor sv's, BoS, Ombudsstudent en OC's. De raadsleden willen verder liever Turks brood dan 
stokbrood erbij.   
 
Internationalisering 



 
De raad vindt de opgestelde vragen goed, maar er zijn er misschien een paar teveel. Echter, 
het is beter om genoeg vragen te hebben, omdat het altijd afwachten is hoe het gaat op de dag 
zelf.  
 
Plan 

• Of er een open discussie of een discussie in groepjes zal plaatsvinden, hangt van 
opkomst af. Eventueel is open discussie wel vruchtbaarder.  

• Eerst zal er een voorstelrondje zijn.  
• Er wordt niet met posters gewerkt, er is daarvoor te weinig tijd. O&R maakt een 

Powerpoint.  
• Isene en Jorrit zullen notuleren op de DVDA.  
• Voorbereiden begint om 13:45. De DVDA duurt van 15:00-17:00.  

 
15. Onderwerp 2: UvA Matching 
20161130-8: Farah schrijft een brief naar Mark van de CSR over UvA-Matching.  
 
Farah heeft dit stuk geschreven naar opdracht van centraal. Voor de raadsleden is het stuk 
helder. Farah blijft hierover in contact met de CSR.  
 
16. Onderwerp 3: Studieverenigingen (OWI's) 
Alle raadsleden vinden dat het advies er goed uitziet. Studieverenigingen zijn nu op zich blij 
met waar ze zitten, vooral wanneer A open gaat. 
 
Aanvullingen 
Er hangt nog veel af van de verhuizing van A. In advies moet komen te staan dat er heel goed 
moet worden geëvalueerd na de ontwikkelingen (klachten kunnen hierdoor veranderen). Ook 
door nieuwe catering.  
  
Vervolg: Volgende week komt er een stuk over de mening van de OWI's over de 
voorzieningen van studieverenigingen. Het contact met de opleiding komt hier ook in terug. 
Sam wil nog de discrepanties tussen studieverenigingen en OWI's in kaart brengen. De 
kwaliteit en kwantiteit van het contact met de opleiding is niet domeinspecifiek, maar 
verschilt per opleiding.  
 
Dit stuk gaat naar de OV en moet langs de OWI's.  
 
17. Onderwerp 4: Voorinvesteringen 
Er is sprake van een eventueel uitstel van de deadline op centraal niveau, maar er is nog geen 
officieel bericht hierover. De raad moet sowieso vandaag het advies versturen omdat de 
advies deadline voor de FSR vandaag wel. Wil de raad aanpassingen maken als er uitstel 
komt, of wil hij de brief zo houden?  
 



 
 Aldert wil kijken of de FSR de komende twee weken (het uitsteltermijn) in ieder geval in 
gesprek kan blijven hierover.  
 
Voorstel: in de brief kan verwerken dat de FSR gebruik wil maken van deze twee weken door 
OC"s beter te betrekken bij de voorinvesteringen. Bijvoorbeeld, de raad adviseert positief, 
mits alle OC's nog steeds gesproken worden en serieus worden genomen totdat zij akkoord 
zijn met de plannen. 
In plaats van positief mits, kan ook negatief tenzij worden geadviseerd. Negatief tenzij de 
nieuwe ontwikkelingen OC's deze twee weken worden meegenomen in de uiteindelijke 
plannen. Rechtsgeldig gezien verschillen deze opties, de laatste zet druk achter de decaan om 
de OC's te betrekken en opent de mogelijkheid tot een geschil als dit volgens de raad 
onvoldoende is gedaan.  
 
De raadsleden staan er verschillend tegenover. Als er negatief wordt geadviseerd dan moet de 
brief, in ieder geval de laatste alinea, worden herschreven.  
 
De FSR FMG 2016-2017 besluit, middels stemming, om te brief zoals hij nu is te versturen 
naar de decaan. 
 
Voor: 2 stem. 
Tegen: 8 stemmen. 
Blanco: 2 stemmen. 
Onthouding: 0 stemmen. 
 
De FSR FMG 2016-2017 besluit, middels stemming, om positief te adviseren op de 
voorinvesteringen, mits alle OC's nog gesproken worden en serieus worden genomen totdat 
zij akkoord zijn met de plannen. 
 
Voor: 2 stemmen. 
Tegen: 8 stemmen. 
Blanco: 2 stemmen. 
Onthouding: 0 stemmen. 
 
De FSR FMG 2016-2017 besluit, middels stemming, om negatief te adviseren op de 
voorinvesteringen, tenzij de nieuwe ontwikkelingen OC's deze twee weken worden 
meegenomen in de uiteindelijke plannen.  
 
Voor: 8 stemmen. 
Tegen: 0 stemmen. 
Blanco: 2 stemmen 
Onthouding: 2 stemmen 
 



 
Farah, Jorrit, Aldert en Bing gaan de brief na de PV aanpassen. Zij krijgen mandaat, iedereen 
is akkoord.  
 
18. Onderwerp 5: Allocatiemodel  
Allocatiemodel heeft geen haast, er hoeft niet volgende week al een besluit over te zijn. De 
deadline is namelijk nog onduidelijk. Er is sowieso nog veel onduidelijk, ook over wat er uit 
de discussie is gekomen met de decaan.  
 
De raadsleden lijkt het een goed idee om te vragen naar uitstel en het nadenken over de 
bekostigingsfactoren. De punten van Michel Telkamp zijn haalbaar, TOF is het eens met deze 
punten.  
  
19. Onderwerp 6: OER’en 
20161130-9: Eva mailt alle raadsleden of zij in de OER taakgroep willen. 
 
Vergaderstuk bedoeld om te informeren over de OER'en en het tijdpad hiervan. Het is nu 
duidelijk voor de raadsleden. Er zijn 7 geïnteresseerden voor de commissie overschrijdende 
taakgroep. Eva is wel geïnteresseerd om coördinator te worden. Er bestaan allerlei workshops 
door verschillende gremia over de OER'en om de deelnemers te ondersteunen. 
 
Procesvoorstel:  Eva mailt iedereen hierover, iedereen mailt terug of zij interesse hebben.  
 
20. Onderwerp 7: Diversiteit 
20161130-10: Farah en Ilvy schrijven een besluitvormend vergaderstuk over diversiteit. 
 

Dit vergaderstuk is een uitbreiding van het stuk van vorige week en met nadruk op sommige 
punten n.a.v. de CV. De raad is het eens met alle punten.  
 
21. Onderwerp 8: Evaluatieweekend 
20161130-11: Iedereen kijkt of ze vrijdag en maandag niet-misbare werkgroepen/colleges 
hebben in blok 4. 
20161130-12: Isene vraagt aan de raadsleden wie een rijbewijs heeft en wie er beschikking 
heeft over een auto voor het evaluatieweekend.  
 
Vergaderstuk van Jorrit bedoeld om alvast na te denken en afspraken te maken voor het 
evaluatieweekend.  
Ilvy, Sacha, Sam, Isene, Sophie hebben een rijbewijs. Er is begroot voor de benzine van 3 
auto's.  
Iedereen kijkt of ze vrijdag en maandag niet-misbare werkgroepen/colleges hebben in dat 
blok. Er wordt nog nagedacht over het vervoer erheen. Isene vraagt dit aan de raadsleden. 
 
22. Aandachtspunten voor centraal  

• Promotie referendum D&D (Jorrit) 



 
• Voorinvesteringen (Aldert) 

 
23. PR Update 
20161130-13: PR zet de brief aan de decanen op Facebook en de website.  

• Het smoelenboek is zo goed als af. Deze komt op Facebook met een link met foto en 
credits voor de fotografe. Iedereen is het hiermee eens.  

• Promotie referendum op FB.  
• PR wil een actie doen voor de 1551 like van de Facebook pagina. Als er ideeën zijn, 

laat het PR weten. 
• De brief van vanavond naar de decanen op Facebook en website zetten.  

  
24. Wvttk 
Promotie D&D 
20161130-14: Iedereen schrijft zich in voor het centrale D&D promotie rooster en gaat 
flyeren. 
Niemand van de raad heeft nog geflyerd. Sophie heeft zonet het rooster van de commissie 
D&D doorgemaild. Hier kan iedereen zich voor inschrijven.  
Er is contact over de ballonbogen met de mandaathouder van de E-hal. Jorrit blijft hier 
achteraan gaan. Marlise Huijser heeft op 7 december nog iets georganiseerd over D&D.   
 
 
Brief decanen 
FSR FEB en de OR FMG doen in ieder geval mee, bij andere organen wordt nog 
rondgevraagd. 
Er is nog geen verhaal gehaald bij de decaan. Dit gaat nog gebeuren. Sommige raadsleden 
hadden liever gezien dat eerst het contact met de decaan werd gezocht, voordat de brief werd 
gestuurd.  
 
Contact OWI's 
Hou Aldert op de hoogte van het contact met de OWI's en de inhoud.  
 
25. Rondvraag en sluiting 
Aldert sluit de vergadering om 18:12.   
 
 
Actielijst 
20161020-14: Iedereen (PR expliciet) denkt na over het ontwerp van de banner.  
20161116-7: Aldert zoekt het huishoudelijk regelement uit en schrijft een nieuw vergaderstuk 
'Werkafspraken'.  
20161116-8: Isene past voor volgende PV de begroting aan. 
20161116-14: Sacha schrijft een vergaderstuk op basis van de belangrijkste punten van het 
Quick Wins rapport, geselecteerd door G&T. Jorrit doe dit volgende week. 



 
20161116-15: Sacha stelt een brief op naar Psychologie over de voorinvesteringen, Aldert 
maakt hem af. 
20161123-8: Iedereen kijkt naar zijn eigen planning/tijdspad om te kijken of hij/zij in de 
OER taakgroep kan.  
20161123-9: Iedereen zoekt uit of zijn/haar adviezen voor de volgende OV langs de OWI's 
moeten.  
20151123-10: Iedereen deelt in de FB van zijn/haar studie jaarlaag de survey 
examencommissies. 
20161123-11: Sacha mailt Karen Maex over de tegenwerking van de promotie van het D&D 
referendum van de FSR. --> Wvttk 
20161123-12: Aldert gaat met de decaan de zetelverdeling van de werkgroep 
bestuursstructuur bespreken. 
20161130-1: Ilvy mailt Anouck Pijpstra terug 
20161130-2: Eva gaat verder met de ideeën rond de "docent van het jaar;' en benadert 
studieverenigingen voor de promotie.  
20161130-3: Bing en Aldert hebben open vacatures gezien en mailen deze naar Dirkje.  
20161130-4: Dirkje maakt een overzicht wat er gedaan moet worden, de rest van de raad 
helpt haar met deze lijst afwerken. 
20161130-5: Iedereen vraagt nog eens rond voor studentassistenten die kunnen meedoen aan 
het onderzoek. 
20161130-6: Jorrit vertaalt het Nederlandse stuk over de DVDA en zet het op de Engelse 
Facebook pagina. 
20161130-7: Ilvy maakt een Facebook event aan voor de DVDA en nodigt de 
studieverenigingen, OC's, Ombudsstudenten en BoS studenten hiervoor uit.  
20161130-8: Farah schrijft een brief naar Mark van de CSR over UvA-Matching.  
20161130-9: Eva mailt alle raadsleden of zij in de OER taakgroep willen 

20161130-10: Farah en Ilvy schrijven een besluitvormend vergaderstuk over diversiteit.. 
20161130-11: Iedereen kijkt of ze vrijdag en maandag niet-misbare werkgroepen/colleges 
hebben in blok 4. 
20161130-12: Isene vraagt aan de raadsleden wie een rijbewijs heeft en wie er beschikking 
heeft over een auto voor het evaluatieweekend.  
20161130-13: PR zet de brief aan de decanen op Facebook en de website. 
20161130-14: Iedereen schrijft zich in voor het centrale D&D promotie rooster en gaat 
flyeren. 
 
 
Pro Memorie 
20160126-4: Iedereen stuurt de agenda en de notulen van iedere OC vergadering door naar de 
coördinator, evenals het zelfgeschreven verslagje. Ook worden het verslag, de agenda en 
notulen op Google Drive gezet in de daarvoor bestemde map. 
20160302-5: Iedereen geeft maximaal een uur voor de PV door aan de AS of ze de 
vergaderstukken uitgeprint willen hebben.  



 
20160405-6: De updates van de voorzitter, afgevaardigde en commissievoorzitters moeten 
uiterlijk dinsdagavond verstuurd worden.  
20160426-8: Racquelle 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 op vrijdag een weekupdate op de FSR Facebook.  
20161027-1: Vóór de PV moet er bekend zijn of er formele stemmingen zullen plaatsvinden, 
zodat de afwezigen hun mandaat kunnen geven aan een ander raadslid.  
20161027-2: Sophie houdt in de gaten hoe het vordert met 'scriptie hulp' in de OC 
Psychologie en schrijft een vergaderstuk wanneer dit gaat spelen. 
20161013-3: Iedereen denkt na over een tijdspad van zijn/haar dossiers en bespreekt deze in 
de CV's. 
20161116-1: Sacha stuurt een appje in de zakelijke app als hij zijn update heeft verstuurd.  
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