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Voorwoord
De Facultaire Studentenraad der Maatschappij- en Gedragswetenschappen (FSR FMG) 20132014 is reeds begonnen en een groep van twaalf ambitieuze studenten staat te springen om te
laten zien wat zij in hun mars hebben. Middels dit document maakt de FSR FMG ’13-’14 zijn
identiteit aan u kenbaar. De raadsleden hebben hun zetel genomen in één van de commissies,
Voorlichting & Organisatie en Onderwijs & Onderzoek, en presenteren hun visie op de
actuele problematiek voor de studenten aan de Universiteit van Amsterdam.
Onderwijs & Onderzoek houdt zich bezig met onderwijsinhoudelijke zaken en het
onderzoek aan de universiteit, met als doel het behouden en verbeteren van de
onderwijskwaliteit voor de student. Middels input van studenten en UvA-medewerkers wordt
de decaan geadviseerd op het gebied van BSA, vak evaluaties, toetsing, participatie,
onderwijs- en examenreglementen, het Gamma college en excellentie- en honourstrajecten.
Voorlichting & Organisatie spitst zich logischerwijs toe op de organisatorische kant
van de universiteit en haar communicatie naar studenten. Deze commissie streeft er dit jaar
naar de studenten op zo goed mogelijke wijze op de hoogte te houden over ontwikkelingen
op de UvA. Van de dossiers informatievoorziening, studieadviseurs, PR, en de verhuizing
van de faculteit naar REC wordt dit jaar prioriteit gemaakt door de commissie.
De FSR FMG ’13-’14 staat dit jaar voor een aantal grote uitdagingen. Transparantie
en duidelijke communicatie naar studenten toe omtrent het BSA en de verhuizing naar REC
zijn van groot belang. Studenten moeten weten wat er gebeurt met vak evaluaties en wat zij
kunnen verwachten van het onderwijs dat zij volgen. Daarnaast maakt de raad zich op voor
het overbruggen van de afstand tot de student. Door gedurende het jaar onze studenten
regelmatig op de hoogte te houden over de actualiteiten, gebruikmakend van onder andere
social media en zichtbaar aanwezig te zijn op de UvA locaties wordt dit gerealiseerd.
De student heeft haar zegen gegeven in mei. De raad bestaat nu uit twaalf ambitieuze
studenten welke, gewapend met feiten en argumenten, de belangen van de student
gepassioneerd zullen behartigen. Als voorzitter van de raad kan ik enkel concluderen dat ik
mij hier lange tijd op heb verheugd. Het avontuur begint.

Tom Tawfik
Voorzitter FSR-FMG ’13-‘14
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Onderwijs & Onderzoek
De commissie Onderwijs en Onderzoek (O&O) houdt zich bezig met onderwijsinhoudelijke
zaken en het onderzoek van de universiteit. Met name richt commissie O&O zich op
onderwijsinhoudelijk materiaal om objectief te kunnen oordelen over de kwaliteit en de status
van deze zaken. Het concrete doel is het behouden en verbeteren van de onderwijskwaliteit
voor de student. Dit wordt behaald door de input van studenten en UvA-medewerkers te
verwerken en hierover de onderwijsinstituten en het decanaat te adviseren.
Bindend studieadvies
Momenteel ligt er het plan dat er in 2014-2015 voor alle opleidingen een BSA ingevoerd

wordt. Het doorzetten van dit plan is er naar aanleiding van de prestatieafspraak tussen de
UvA en het ministerie van OCW. Dit wordt gezien als sluitsteen van maatregelen om een
ambitieus studieklimaat te bevorderen. De grote gevolgen die dit voor student, docent,
universiteit en studieklimaat met zich meebrengt maakt dit dossier relevant voor de FSR
FMG.
Voor de invoering van een BSA moet aan bepaalde randvoorwaarden zijn voldaan: de
opleiding moet van goede kwaliteit zijn, zowel bij hoor- als werkcolleges en het
tentamineren. Ook moeten studieadviseurs de werklast aankunnen die gepaard gaat met het
BSA. Daarnaast is het van belang dat de betrokken partijen goed geïnformeerd zijn. Er moet
een goede beroepsprocedure binnen de opleiding zijn, waarin voor studenten die wegens
overmacht te weinig studiepunten hebben gehaald de ruimte is om hun verhaal te doen.
Daarom zal de commissie O&O goed monitoren op dit proces door onder andere te
overleggen met de betrokken partijen zoals studieadviseurs, studieverenigingen,
opleidingscommissies en onderwijsdirecteuren van de opleidingen. Uiteindelijk schrijft de
FSR FMG een gedegen advies uit aan de decaan waarin ons standpunt wat betreft de
invoering van het BSA helder en concreet naar voren komt.
Excellentie-en honourstrajecten
Excellentietrajecten nemen samen met honoursprogramma’s een belangrijke plaats in binnen

het onderwijs aan de UvA. Het is namelijk voor veel studenten een waardevolle toevoeging
om honoursonderwijs te kunnen volgen. Bij excellentie- en honourstrajecten is nog ruimte
voor verbetering.
Procedurele en kwalitatieve uniformiteit is het einddoel van dit dossier; een
overzichtelijk en gelijkgetrokken honoursprogramma, waarbij iedereen weet hoe het
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functioneert en wat de toegevoegde waarde hiervan kan zijn voor het onderwijs. Dit maakt
het voor de studenten toegankelijker en tastbaarder en voor de docenten overzichtelijker. Wij
geloven dat de eerste stap naar deze uniformiteit zal moeten zijn en dit vervolgens
harmoniseren.
Gammacollege/Politics, Psychology, Law and Economics
De FdR (Faculteit der Rechtsgeleerdheid), FEB (Faculteit Economie en Bedrijfskunde) en

FMG zijn bezig geweest met voorbereidingen voor de oprichting van een gezamenlijk
zogenoemd gammacollege voor bachelor studenten. Het gammacollege zal een
multidisciplinair en Engelstalig excellentieonderwijs moeten worden. Het medezeggenschap
betreft de concrete invulling van het gammacollege ligt bij de FdR.
Op dit moment is er nog geen duidelijkheid over de exacte vormgeving en de
initiatiekosten die de oprichting met zich mee zal brengen. Het verzoek van de UvA om het
CROHO-label aan het gammacollege toe te kennen is afgewezen door het ministerie van
OCW. Het CROHO-label is het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs, een lijst
met opleidingen voor het hoger onderwijs. Voor de UvA betekent deze afwijzing dat het
gammacollege niet als officiële opleiding erkent zal worden. Echter zijn er wel
mogelijkheden om de opleiding onder te brengen bij Amsterdam University College (AUC),
maar dat is een aparte regelgeving. Het besluit over de toekomstige vorm ligt nu bij de FdR,
de penvoerder van dit dossier.
Op facultair niveau is het voor de FMG op dit moment moeilijk om concrete
(deel)onderwerpen te realiseren. Door de oprichting van de bachelor opleiding Algemene
Sociale Wetenschappen (ASW) enkele jaren geleden, en de hoge kosten die dit met zich
meebracht, is het gammacollege mogelijk niet rendabel. Op universiteit breed niveau is er,
zoals gezegd, nog de mogelijkheid om binnen het CROHO-label van het AUC het
gammacollege op te richten. Dit zal dan echter ook in samenwerking moeten met de VU, wat
vertraagde besluitvorming tot gevolg zal hebben. Het doel van commissie O&O is om de
status van dit dossier nauwlettend in de gaten te houden. En mochten er zich veranderingen
voordoen, waarbij de voortgang van het gammacollege weer in werking zal worden gezet,
dan is het ons doel om de oprichting van het gammacollege te bespoedigen, standpunten in te
nemen over de concrete invulling van het gammacollege en de FMG nauw bij dit proces te
betrekken.
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Onderwijs- en Examenreglementen
De raad heeft op de Onderwijs-en Examenreglementen (OER) instemmings- en adviesrecht.

In de OER zijn alle regels betreffende toelating, onderwijs, tentamens en examens
vastgelegd. Elke opleiding heeft zijn eigen OER met specifieke eisen die gelden voor die
opleiding, en de regels en voorwaarden in het reglement bepalen hoe het studiejaar voor de
student eruit gaat zien. Ieder jaar worden er wijzigingen aangebracht aan het reglement, en
daarom is het nodig deze wijzigingen kritisch te beschouwen.
Commissie O&O wil er dit jaar op toezien dat de wijzigingen die gemaakt worden,
wijzigingen zullen zijn die de opleiding kwalitatief zullen verbeteren. Hierbij stelt de
commissie de belangen van de studenten voorop; de belangen van de studenten moeten in de
OER-en vastgelegd worden. Om dit te kunnen bereiken, zal de commissie goed luisteren naar
de opleidingscommissies en studieverenigingen, die beiden dichtbij de studenten staan en
goed op de hoogte zijn van wat juist wel of juist niet werkt op een opleiding. Daarnaast zal de
commissie goed letten op de tijdsplanning die gegeven is, en ervoor zorgen dat alle OERwijzigingen tijdig ontvangen en verstuurd worden.
Participatie
Met participatie wordt de methode van actief beziggaan met de lesstof bedoeld. Dit heeft

vooral te maken met het feit dat er bij steeds meer opleidingen een participatie- of
aanwezigheidsplicht ingevoerd wordt en deze soms zelfs wordt becijferd. Afgelopen jaar
(2012-2013) is er vooral een grove oriëntatie geweest met betrekking tot dit onderwerp. Hier
zal commissie O&O dit jaar mee verder gaan en proberen te concretiseren.
De commissie gaat dit jaar aan de slag met de vraag of participatieplicht zijn doel
bereikt. Is het daadwerkelijk zo dat er door participatieplicht en eventuele becijfering hiervan
beter geparticipeerd wordt en studenten dus actief met de stof bezig zijn? Hoe wordt deze
methode door studenten gezien? Sluit het aan bij hun wensen? Daarnaast willen we een
onderzoeken wat studenten fijne werkvormen vinden in met name werkgroepen, en eventueel
ook in colleges. Het organiseren van een brainstormsessie met docenten en studenten is een
mogelijkheid om nieuwe inzichten te verkrijgen op werkvormen.
Uiteindelijk zou het mooi zijn als er concrete uitkomsten uitrollen over wat nu goede
manieren zijn om studenten actief met de stof om te laten gaan.
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Toetsing
Er zijn veel verschillende toetsingsmanieren op de verschillende niveaus binnen de UvA; van

docentniveau tot UvA-breed niveau. Tentamens zijn belangrijk voor studenten; dit is het
meetpunt van de opgedane kennis en vormt de basis van het administratieve succes van een
studie.
Voor toetsing zijn er universiteitsreglementen. Dit betekent dat er inhoudelijk
gekeken wordt naar de kwaliteit en dat de examencommissie hierbij betrokken is. Dit wil niet
zeggen dat alle tentamens gecontroleerd worden en voldoen aan de eisen die aan een
tentamen gesteld mogen worden. Vooral op de vorm van de toetsing is veel aan te merken; de
inconsistentie van de vorm is soms schrikbarend en kan negatief werken op de resultaten van
de student die de toetsing ondergaat.
De FSR FMG vindt dat er in ieder geval faculteit breed een standaardvorm moet
worden ingevoerd. Dit geeft de student duidelijkheid en overzicht wat betreft de
toetsingsvorm. Deze standaardvorm zou relatief eenvoudig ontwikkeld kunnen worden, maar
moet tevens van bovenaf worden ingevoerd. Onderzoek is nog nodig om te kijken of ook
daadwerkelijk alle vormen van toetsing in de standaardvorm passen. De commissie O&O zal
daarom dit jaar onderzoek doen naar de mogelijkheden van het ontwikkelen van een
standaardtoetsingsformulier en het invoeren daarvan.
Vak evaluaties
De vak evaluaties zijn de evaluatieformulieren die elke student invult na het tentamen van het

desbetreffende vak. De evaluaties worden vervolgens in systeem gebracht en de resultaten
worden besproken bij de opleidingscommissies. Het doel van de vak evaluaties is het
verbeteren van de kwaliteit van vakken van de opleiding. Momenteel is de UvA bezig met
een nieuw vak evaluatiesysteem, UvA Q, waardoor het invullen en verwerken van de vak
evaluaties beter moet gaan verlopen.
De FSR FMG merkt dat de vak evaluaties niet worden teruggekoppeld naar de
student. Dit zorgt ervoor dat studenten steeds minder de vak evaluaties invullen en deze ook
steeds minder serieus genomen worden. Aan de andere kant zorgt dat er weer voor dat de
UvA de resultaten van de evaluaties ook minder serieus neemt, want ‘studenten vullen hem
nou eenmaal slecht in’. Er is daarom een vak evaluatiesysteem waar veel werk achter zit,
maar dat zijn doel niet behaalt, namelijk het verbeteren van de onderwijskwaliteit.
Commissie O&O wil dit jaar de terugkoppeling van de vak evaluaties naar de studenten
verbeteren door intensieve samenwerking bij de ontwikkeling van UvA Q.
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Voorlichting & Organisatie
De commissie Voorlichting en Organisatie (V&O) houdt zich bezig met de organisatorische
kant van de universiteit en de communicatie naar studenten. De commissie streeft ernaar dat
studenten zo goed mogelijk op de hoogte worden gehouden van ontwikkelingen op de
universiteit, zowel door de commissie als door de universiteit. Dit jaar worden met name
informatievoorziening, studieadviseurs, internationalisering, pr en de verhuizing van onze
faculteit behandeld.

Huisvesting

In de zomer van 2014 zal de FMG verhuizen naar de gebouw B en C op het nieuwe REC. In
onze ogen mogen studenten op geen enkele manier achteruitgaan als gevolg van de
verhuizing. Het lijkt er echter op dat er nog een groot aantal onduidelijkheden zijn.
Allereerst ontbreekt er een tweede grote collegezaal op het REC. Hierdoor zullen
studenten voor sommige colleges naar James Wattstraat of Oudemanhuispoort moeten
fietsen. Dit is in strijd met de visie die bij de verbouwing hoort; een campus. Ten tweede zijn
er in de werkgroepzalen minder stopcontacten dan het aantal zitplekken. Dit is helaas niet
meer te veranderen. Ten derde zal er minder software beschikbaar zijn voor studenten. In
gebouw E zullen er vijftig procent minder desktops zijn en ook vijftig procent mindere
beschikbaarheid van software als SPSS, die als essentieel worden gezien voor sommige
opleidingen. Ten vierde zijn er ook problemen met het plaatsen van psychologiemedewerkers
in gebouwen B en C. Dit komt door een rekenfoutje van de architect. Tot slot is het de vraag
of de planning van de verhuizing wel gehaald wordt. Dit zijn de problemen die nu bij de FSR
FMG bekend zijn.
Ondanks het feit dat de FSR FMG geen rechten heeft m.b.t. dit dossier, zal getracht
worden de belangen van studenten zo optimaal mogelijk te verdedigen. Hiervoor is een goede
informatievoorziening belangrijk. Om dit te bereiken komt er een vierwekelijkse vergadering
met de huisvestingscontactpersoon van de FMG. Daarnaast zit de FSR FMG in veel
werkgroepen om de informatievoorziening te verbeteren en zal er gekeken worden naar een
samenwerking met de andere faculteiten. Zaken als werkgroep- en collegeruimtes, software
e.d. gaan iedereen aan en samen zullen we een vuist maken voor studenten.
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Informatievoorziening

Informatievoorziening is een breed begrip. Deze omvat alle informatiestromen vanuit de
UvA naar de studenten en andersom. De FSR FMG zal zich bezighouden met informatie en
communicatie die vanuit de FMG komt.
Al jarenlang blijkt het moeilijk voor studenten om heldere en duidelijke informatie te
vinden over de opleidingen of de faculteit. Volgens de Nationale Studenten Enquête (NSE)
scoren de UvA en daarin ook de FMG laag op informatievoorziening. Er worden dus
duidelijke signalen afgegeven dat er nog een hoop kan gebeuren op dit gebied.
In verband met de herhuisvesting van het Roeterseilandcomplex is het van groot
belang dat informatievoorziening optimaal zal zijn. Dit jaar zal commissie V&O streven naar
een heldere, duidelijke communicatie vanuit de FMG-beleidsmedewerkers van de UvA naar
de studenten en andersom. Het moet voor studenten duidelijk zijn waar ze heen kunnen met
vragen. Hiervoor is vorig jaar bij sommige opleidingen binnen de FMG een wegwijzer met
succes ingevoerd. Commissie V&O wil dit jaar de wegwijzers monitoren en nogmaals onder
de aandacht van de onderwijsinstituten brengen.
Vervolgens zal commissie V&O deelnemen in taakgroepen van Bureau
Communicatie om de stem van de student in de beleidsvorming te laten horen. Er wordt een
aantal plannen geïmplementeerd om de communicatie en informatievoorziening binnen de
UvA en de FMG te verbeteren. Deze zal de commissie monitoren en van adviezen voorzien
waar nodig. De plannen zijn onder andere:
1. Een nieuw dashboard. Nu is er student.uva.nl, maar deze wordt veranderd naar een
overzichtelijkere website voor studenten.

2. Een grote informatiebalie in het nieuwe REC. Het zal een grote, toegankelijke balie
worden waar elke student met elke vraag terecht kan.

3. Bereikbaarheid van specialisten. Experts op verschillende gebieden moeten makkelijk en
snel bereikbaar zijn om vragen te beantwoorden. Dit houdt in dat ook IT-personeel of
faciliteiten snel en toegankelijk benaderbaar zijn voor vragen.

Deze implementaties zal commissie V&O monitoren en daarnaast zelf ook actief blijven in
de taakgroepen.
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Belangrijk is het voor de FSR FMG dat studenten op de hoogte zijn van deze nieuwe
implementaties en dat deze daadwerkelijk gebruikt zullen worden. In het communicatieplan
staan verschillende manieren beschreven waarop studenten bereikt kunnen worden. Door
middel van deze media, beschreven in het communicatieplan, hoopt de FSR FMG zoveel
mogelijk studenten te bereiken.
Daarnaast wil de FSR FMG zichzelf zichtbaarder maken door pr-acties uit te voeren
om zo te laten zien wat de raad voor studenten doet en voor hen kan betekenen. Hiermee wil
de FSR FMG zich profileren als bron voor informatievoorziening.
Kortom, de FSR FMG zal dit jaar in samenwerking met studenten en de UvA/FMG
proberen door middel van verschillende media de studenten van zoveel mogelijk heldere en
duidelijke informatie en communicatie te voorzien. Hierbij is het belangrijk dat de huidige
informatiestromen gemonitord worden en dat er actief wordt meegedacht bij nieuwe
implementaties.
Internationalisering
De UvA wil graag een internationalere universiteit worden. De FSR FMG staat hier volledig

achter en houdt dan ook nauwlettend in de gaten of de faculteit hierin vooruitgang boekt. Een
internationaal profiel is niet alleen voordelig voor de UvA in de internationale ranglijsten,
maar ook studenten hebben hier concreet iets aan. Door met internationale medestudenten te
werken kunnen studenten bepaalde vaardigheden opdoen (op het gebied van taal, maar ook
de omgang met mensen van andere culturen), vaak leren vanuit een nieuw perspectief te
kijken en beter voorbereid worden op een steeds meer geglobaliseerde arbeidsmarkt.
De FSR FMG is zich ervan bewust dat het beleid op dit terrein vooral vanuit het
decanaat en de onderwijsinstituten moeten komen. Commissie V&O zal dit beleid dan ook
goed in de gaten houden en adviezen uitbrengen waarbij wordt geacht dat het echt iets
toevoegt. De commissie V&O houdt studenten regelmatig op de hoogte van de
ontwikkelingen, en richt zich daarbij zowel op Nederlandse studenten die een deel van hun
studie in het buitenland willen volbrengen, als op internationale studenten op de FMG.
Een belangrijk punt is de zichtbaarheid van de FSR FMG bij internationale studenten.
Op de website komt een Engelstalige pagina waar algemene informatie zal staan en ook
specifiekere informatie die voor internationale studenten relevant is. De FSR FMG zal
evenementen bezoeken waar veel buitenlandse studenten op afkomen om op zoveel mogelijk
manieren met hen in contact te komen en om daar de studentenraad te promoten. Daarnaast
zal commissie V&O door middel van panelgroepen inventariseren waar internationale
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studenten tegenaan lopen en wat er verbeterd voor hen verbeterd kan worden.

Public Relations
Onder pr valt de communicatie van de FSR FMG met de studenten. Voor de FSR FMG is dit

een erg belangrijk dossier, want veel studenten weten niet wat de studentenraad doet of dat er
überhaupt een studentenraad is. Een belangrijk doel voor dit raadsjaar is daarom ook de
communicatie met de studenten verbeteren. De FSR FMG is er voor de studenten en is de
belangrijkste schakel tussen studenten en het decanaat, daarom is het belangrijk dat de
communicatie soepel verloopt. Om dit doel te bereiken zijn bepaalde voorwaarden opgesteld
en veranderingen doorgevoerd.
Zo is de website vanuit de CSR vernieuwd en toegankelijker gemaakt. De
aanpassingen zijn op dit moment nog bezig, waardoor de website steeds beter en
overzichtelijker wordt. Naast deze vernieuwing is de muurkrant ook aangepast en vernieuwd.
Deze is in dezelfde stijl gemaakt als de website en heeft een professionelere uitstraling
gekregen.
De voorwaarden die opgesteld zijn, zijn als volgt: allereerst is belangrijk om geen
overbodige informatie aan te bieden. Meer nieuws is niet altijd beter. De informatie,
gecommuniceerd met studenten, moet van belang zijn. Het moet gaan om informatie waar de
student wat aan heeft. Daarnaast is continuïteit van belang. Om ervoor te zorgen dat de
communicatie met studenten niet vergeten wordt, moet er sprake zijn van continuïteit in de
berichtgeving. Volgens een vast patroon moet gebruik gemaakt worden van bepaalde
communicatiekanalen. Hierom zijn er vaste periodes afgesteld waarop berichtgeving naar
buiten wordt gestuurd. Zoals de muurkrant, de nieuwsflits en de Pluim. Tot slot is het
belangrijk om de verschillende communicatiekanalen blijvend bij te werken en up-to-date te
houden. Voornamelijk de Facebookpagina moet vaak bijgewerkt worden. Zodra er geen
nieuwe berichten bijkomen getuigt dit niet van professionaliteit.
Met al deze voorwaarden en aanpassingen hoopt de FSR FMG de studenten beter te
bereiken. In het Communicatieplan ’13-’14 is de communicatie geconcretiseerd en staan de
verschillende mediakanalen nader uitgewerkt. Via deze wegen zal de communicatie met
studenten structureler en soepeler verlopen. Hierdoor kunnen studenten beter in contact
komen met de studentenraad en andersom zal het ook het geval zijn.
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Studieadviseurs
Het onderwerp studieadviseurs is voor de FSR FMG nog steeds een belangrijk dossier. Ten

eerste omdat uit de NSE ieder jaar weer blijkt dat bij sommige opleidingen studieadviseurs
nog niet optimaal functioneren, voornamelijk bij de studie Politicologie. Ten tweede omdat er
een extra taak, en daarmee druk komt te liggen bij de studieadviseurs door de invoering van
het BSA op de gehele FMG in september 2014. Studenten voorzien van de juiste informatie
en het verbeteren van de beschikbaarheid van studieadviseurs wordt nu uiterst belangrijk.
Voor het invoeren van het BSA moeten de randvoorwaarden, waaronder het
functioneren van studieadviseurs, voldoen. Vorig jaar is er een begin gemaakt met het
aanpakken van deze problemen. Aan de hand van panelgesprekken is er onderzoek verricht
naar waar de problemen liggen rondom studieadviseurs. De FSR FMG heeft besloten zich
eerst te richten op de resultaten van de NSE, voordat wij zelf een nieuw onderzoek gaan
opstarten. Hiervoor hebben wij gekozen, omdat de NSE al duidelijke knelpunten aangeeft
waar wij direct mee aan de slag kunnen en het opstarten van een nieuw onderzoek te veel tijd
in beslag kan nemen. De FSR FMG wil voor dit dossier graag samenwerken met de
onderwijsinstituten. Daarnaast willen wij ook graag in dialoog gaan met de studieadviseurs
zelf en vragen naar hun ervaringen en ideeën hierover. Het doel van dit dossier is
voornamelijk het uitzoeken van de knelpunten rondom studieadviseurs en hier een oplossing
voor zoeken.
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Slotwoord
De FSR FMG ’13-’14 neemt dit beleidsplan als leidraad voor het raadsjaar. We hopen
hiermee een stevig fundament gelegd te hebben, waarop we verder kunnen bouwen. Hoe het
zich daadwerkelijk zal ontrafelen zal tot uiting komen in ons jaarverslag, aan het einde van
ons raadsjaar. Voor nu zijn we ervan overtuigd dat dit beleidsplan, samen met ons
enthousiasme en inzet, zal zorgen voor een voorspoedig raadsjaar.
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