
 

 

 
Geacht College van Bestuur, Beste Geert, Karen & Jan 
 
Middels deze brief wil ik u graag informeren over het reces dat de centrale studentenraad 
(hierna: de raad) van de UvA zal aanhouden tijdens dit academisch jaar. Het betreft een drietal 
perioden gedurende het jaar. 
 

1. De kerstvakantie: startende van 23 december 2021 om 12.00u ´s middags tot zondag 9 
januari 2022. 

2. De meivakantie: startende vanaf vrijdag 29 april 2022 17.00u – tot zondag 8 mei 2022. 
3. De zomervakantie: startende vanaf 4 juli 2022 tot 21 augustus 2022.  

De raad spreekt de wens uit om rekening te houden met de deadlines voor de wettelijke 
adviezen en instemmingen. Indien een deadline tijdens ons reces valt, vragen wij u vriendelijk 
om deze verzoeken ten minste zes weken voor aanvang van het betreffende reces richting de 
raad te sturen. Door u vroegtijdig te informeren, hopen we in ieder geval dat de formele 
procedures tijdens dit jaar gewaarborgd zullen blijven. 
 
Ik hoop u voor nu voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Voor verdere toelichtingen kunt u mij zoals gewoonlijk telefonisch dan wel via de e-mail 
benaderen. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 

 

 College van Bestuur 
Postbus 19268 
1000 GG Amsterdam 

Nieuwe Achtergracht 170 
1018 WV Amsterdam 

(020) 525 3726 
csr@uva.nl 

studentenraad.nl/csr 
       

Datum 9 september 2021  Ons kenmerk 2122-1 

Contactpersoon Manish Jhinkoe-Rai E-mail csr@uva.nl 

Bijlage(n) 0 
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Manish Jhinkoe-Rai 
Voorzitter CSR 2021-2022Voorzitter CSR 20|21 

~ 
 
Dear Executive Board, Dear Geert, Karen & Jan, 
 
By means of this letter I would like to inform you about the three holidays that the central 
student council (hereinafter: the council) of the UvA will have during this academic year.  
 

1. The Christmas holidays: starting from December 23, 2021 at 12:00 noon until Sunday, 
January 9, 2022. 

2. The May holiday: starting from Friday, April 29, 2022, 5:00 p.m. – until Sunday, May 8, 
2022. 

3. The Summer holiday: starting from July 4, 2022 to August 21, 2022. 

 
The council expresses the wish to take into account the deadlines for all legal advice and 
consent requests. If a deadline falls during our holiday, we kindly ask you to send these requests 
to the council at least six weeks before the start of the relevant holiday. By informing you early, 
we hope that the formal procedures will be safeguarded during this academic year. 
 
I hope to have informed you sufficiently for now. 
 
For further explanations you can contact me as usual by telephone or e-mail. 
 
Yours sincerely,  
 

 
 
Manish Jhinkoe-Rai 
Chair CSR 2021-2022 

~ 
 
 


