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Lucie opent de vergadering om 11.06
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Post

De postlijst wordt besproken.
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De notulen worden vastgesteld.
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FdR
De FSR heeft gisteren met de decaan gegeten. De sollicitaties voor raadsassistenten is verstuurd en de constitutieborrel is
geplant.
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FEB
Op de PV later vandaag zal over het geschil besloten worden.
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FNWI
FMG
Vanavond is de eerste PV.
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Algemeen
Jet herinnert de afgevaardigden eraan om de FSR te vragen welke informatie zij willen van de V&C commissie. De
constitutieborrel zal volgende week uitgebreid besproken. Het wordt 10 of 11 oktober. Jet vraagt de raad wie er
uitgenodigd moeten worden. Roos Wil volgende week de werkafspraken met het College behandelen. Zij vraagt of ieder
de door haar aangeleverde stukken van volgend jaar echt wil lezen. Tevens zal zij persoonlijke gesprekken met elk raadslid
inplannen over de voortgang binnen de raad. Lucie kondigt aan dat er aan het eind van de vergadering een ISO-lid langs
komt.
11.09
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4.

Nick komt de vergadering binnen.

Update commissies

O&O
Afgelopen vrijdag was de medezeggenschapsconferentie waar veel O&O leden aanwezig waren samen met leden van
facultaire raden de USR (VU) en de Ondernemingsraden van beide Universiteiten. In verschillende rondes hebben we
geprobeerd een goed beeld te schetsen hoe de medezeggenschap betrokken moet worden bij UvA/VU en hoe hij er in de
toekomst uit ziet.
We gaan in de O&O vergadering verder kijken wat er moet gebeuren met de brede labels en de reactie op de
vragen over de opleidings Roemeens. Lucie zal dit donderdag met Radboud (COR) bespreken.
O&F
Kaderbrief: richtlijnen van CvB aan faculteiten en diensten voor opstelling begroting. De rijksbijdrage zal afnemen. Na
jarenlange besparingen op de diensten is daar de rek er wel uit. Bezuinigingen moeten nu wel bij de faculteiten terecht
komen. Oproep aan alle afgevaardigden: vraag jouw decaan naar de gevolgen van de kaderbrief. Morgen verder in
commissievergadering.
Cateraarwebsite: Farah heeft contact gehad met ASVA om site nieuw leven in te blazen. Binnenkort gaan ze met Eurest
zitten voor een goede vorm.
ICT: De nieuwe site van de UvA is nu dan toch online, ziet er stukken overzichtelijker uit. Er is een nieuwe mobiele site
voor het bekijken van je cijfers.
120912-01
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De afgevaardigden vragen hun decaan wat de gevolgen zijn van de bezuinigingen zoals
verwoord in de kaderbrief.

V&C
Commissie V&C is afgelopen week weer druk bezig geweest. De constitutieborrel begint steeds duidelijk vormen aan te
nemen, het is nu of op 11 of op 18 oktober en er zijn al allemaal leuke locaties gebeld. Over twee dagen is de definitieve
datum duidelijk. Dat is echter niet de enige datum die in de planning staat, ook met BC moet nog genetwerkt worden. Dit
feest zal over ongeveer twee weken plaatsvinden. Hoewel de verkiezingen nog ver weg zijn, is de commissie ook daar al
aan de weg aan het timmeren: Sophia is nu hoofddossierhouder en we hebben morgen al een afspraak om te kijken naar
de verkiezingswebsite. Als laatste kan ik iedereen meedelen dat er een fantastisch communicatieplan aan gaat komen.
Volgende week vrijdag gaan we het met de commissie afmaken en gezellig eten bij Alexander.
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5.

Vaststellen agenda

De agenda wordt vastgesteld.
6.

CSR in de media
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Jet is van mening dat de raad moet reageren op het wel of niet aanspannen van een geschil door de FSR-FEB. Het
voorstel van de Folia is binnen. De ASVA wil met hen een pagina in het blad bespreken. De deal is dat ieder een week
een stuk aanlevert.
7.

Update gesprek Louise Gunning en Dymph van den Boom
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Lucie heeft een gesprek gehad met beide dames. Ad gaf aan dat er een probleem was met de informatievoorziening op de
UvA. Ad wil graag informatie inzien en hierover met de rector praten. Zij heeft hier nog niet in toegezegd. Lucie is
gevraagd wat haar doelen zijn voor komend jaar. Zij wil graag goed contact met de FSRen. Zowel Miek als de rector
hebben toegezegd bij het VZO langs te komen om met hen te praten .
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11.15
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Sascha en Zilla komen de vergadering binnen.

8. Wc-krant
Jet licht het agendastuk toe. De redactie wil graag het vertrouwen om namens de gehele raad te spreken in de krant.
Tevens wordt er gedacht aan het uitbreiden van de krant naar andere gebouwen. Roos vraagt of de raad nog wel de kans
krijgt om op stukken in de krant te reageren. Dit ziet Jet wel zitten, maar wel met een termijn van 24u.
Na stemming over het eerste agendastuk vraagt Jet of er iemand tegen uitbreiding van de locaties is. Roos vraagt
of er dan samenwerkingen met de FSRen wordt aangegaan? Dit heeft Jet inderdaad voor ogen.
11.20

Rik komt de vergadering binnen.
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9.

De CSR besluit na stemming om Ishtu en Sophia het mandaat te geven om namens de CSR te
communiceren via de wc-krant gedurende een jaar met in achtneming van een reactietijd van
24uur.

Verkiezingsoproep

Jet heeft twee weken terug gesproken met BC. Zij willen graag dat het geld dat nu aan de papieren stemoproep wordt
uitgegeven anders besteed gaat worden. Het bureau wil nu een werkgroep oprichten om te kijken naar de mogelijkheden
voor een betere besteding van het geld. Er wordt gevraagd naar de kostenverdeling van 10.000. Het papier kost 3.000 en
de portokosten bedragen 6.000 legt Jet uit. Hier is de raad achter gekomen nadat de kosten voor het papier per ongeluk
op de kostenplaats van de CSR gezet was. De raad bediscussieert het nut van de papier oproep. Volgens Rik worden de
verkiezingen wel serieuzer genomen met een oproep op papier. Roos is het hier mee eens en vraagt of het geld voor een
zelfde doel wordt uitgegeven. Roos stelt voor dat de FSRen hiernaar kijken en dat de CSR volgende vergadering een
doelstelling voor de werkgroep formuleert. Sascha merkt op dat er geen getallen etc. zijn en dat een beslissing moeilijk te
nemen is. Joeri wil graag dat de 10.000 euro wel voor de verkiezingen gereserveerd blijven. Jaco wil duidelijk hebben dat
het geld wel bij BC hoort en dat de CSR dus geen zeggenschap heeft over het geld. Jet legt uit dat Renee Bakkerus heeft
uitgelegd dat er dit jaar nog geen grote kosten bespaard gaan worden op de raden, maar mogelijk kan bezuiniging wel
leiden tot meegaand bestuur volgend jaar. Rik stelt voor een werkgroep in het leven te roepen en als de alternatieven niet
toereikend zijn, toch tegen te stemmen. Sascha wil wel controle houden over het geld en dus de juiste mensen in de groep
zetten. Jet vertelt dat de personen van BC niet willen bezuinigen op de kosten, maar gewoon ander draagvlak zoeken.
Alex vraagt of BC zelf dingen kunnen veranderen. Jet denkt dat dit wel kan, maar gelukkig nog nooit gebeurd is. Roos
vraagt of de werkgroep een langdurig proces is. Dit is het geval. Informatie en besluiten kunnen dus op meerdere
momenten naar de PV gebracht worden. Alex vraagt naar de mogelijke alternatieven. Jet heeft zich hier nog niet in
verdiept. Lucie heeft op het VZO ook input van FSRen gehad en zij willen graag meewerken.
120912-02

De CSR besluit na stemming om de commissie V&C een mandaat te geven om met BC een
werkgroep op te richten om te praten over een effectievere inzet van het geld voor de papieren
stemoproep met in achtneming van het doel om de verkiezingsopkomst te vergroten.

10. Begroting

160

Alex legt de begroting voor aan de hand van het overzicht van de effectuering 2012.
Het inkopen van kantoorartikelen gaat via de vicevoorzitter, die bij de UvA voor een lagere prijs inkopen kan doen.
Na de effectuering, legt Alex de declaratieprocedure uit.
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11. SiS
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Jaco legt het onderwerp uit. De drie pijnpunten zijn, diploma-aanvraag, informatie op de website en slecht geïnformeerde
medewerkers. Jaco vraagt nu een mandaat om de punten aan het CvB en de werkgroep Galop te sturen. Het College zal
de onderwerpen op het Collegeoverleg agenderen.
120912-03
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De CSR besluit na stemming om Jaco en Rik een mandaat te geven om de pijnpuntenbrief met
de drie in de OV genoemde klachten over SiS aan het CvB te zenden.

12. Mail labels
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Joeri heeft inmiddels de labels ontwikkeld en legt de keuzes en toepassingen uit. Werken met de tags zal veel tijd schelen.
Joeri vraagt wie er tags ziet die mogelijk niet passend zijn. De opmerkingen zullen een op een met Joeri overgenomen
worden. De tags zijn via Joeri te importeren.
120912-03

De CSR besluit na stemming om voortaan mail-tags te gebruiken voor zijn interne
mailverkeer.

120912-02

Joeri stuurt een overzicht met mail tags door aan de raadsleden.
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13. Raad van Advies
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Lucie en Roos hebben afgelopen week met Karsten gesproken, het hoofd van de RvA. De raad bestaat uit oud-leden en
voorzitters van de CSR. Het idee is nu geopperd om een kennismakingsborrel te houden over een week of twee. Voor
problemen kan men nu Karsten contacteren. Ook zullen er dit raadsjaar drie evenementen georganiseerd worden over
inhoudelijke zaken. Er wordt gedacht aan onder meer de UvA VU samenwerking.
120912-03

De CSR organiseert een kennismakingsborrel met hun Raad van Advies.
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14. Werkafspraken
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Roos legt het agendapunt voor. Zij wil werkafspraken opstellen of de oude aanhouden met mogelijke wijzigingen, om een
goed lopend raadsjaar tegemoet te gaan. Roos eerste vraag is of de werkafspraken bindend moeten zijn. De raad geeft zijn
mening hierover. Men is het er over het algemeen over eens dat het richtlijnen zijn, waar in specifieke situaties wel van
afgeweken kan worden. De volgende vraag is wat te doen indien iemand niet functioneert. Er wordt aangetipt dat het
lastig om soms direct door te hebben wie er niet goed gaat. Iedereen over een compensatiecadeau tot de zwakste schakel
laten aanspreken door de gehele raad worden geopperd. Het hangt natuurlijk ook van het geval af en de gevolgen van
disfunctie voor de gehele raad. Tegen het aanspreken van de zwakste schakel door de groep wordt ingebracht dat er ook
positieve feedback moet worden gegeven.
Roos wil nu overgaan naar de praktische zaken:
- Te laat komen. Er wordt ook onderscheid gemaakt tussen aangekondigd en onaangekondigd te laat worden. Te
laat komen wordt inefficiënt genoemd. Aangekondigd vooral met een goede reden is overkomelijk. Er wordt
geopperd om na onaangekondigd te laat te komen te trakteren. Dit zal gelden voor alle vergaderingen. Roos
geeft als tip mee dat als iemand moeite heeft met op tijd komen, die persoon voor een vergadering een andere
afspraak of werk kan inplannen.
- Ziekte, afwezigheid, vrije dagen/vakantie. Er wordt gediscussieerd over wanneer dossiers overgedragen dienen
te worden. Niet ieder vertrouwd erop dat dit in geval van ziekte of overbelasting zal gebeuren. Er wordt
gevraagd naar hoeveel vakantie er opgenomen kan worden. Mogelijk kan dit van de dossiers afhangen en of deze
afgerond zijn. Communicatie blijkt het toverwoord hierbij. Ieder dient vakantie bij Roos aan te melden en de
dossiers duidelijk over te dragen. Jet ziet graag dat eerst wordt gekeken wanneer je weg kan, alvorens een
vakantie te boeken. Roos vraagt naar vrije dagen. Joeri denkt dat een dag vrij op dagen zonder vergaderingen
geen probleem zijn en dat er verder goed over gecommuniceerd moet worden. Meerdere stemmen gaan op over
het zelf indelen van het werk en inplannen van rust als deze echt nodig is. Het blijft ook lastig om te bepalen wat
uren maken voor de raad is. Roos wil later op dit punt terugkomen.
- Opruimen. Jet heeft de kast opgeruimd, boven liggen de kantoorartikelen, verder het promotiemateriaal. Er
komt een nieuwe kast als Maarten Liefferink beter is. Er zijn veel ordners over, Lucie moedigt ieder aan om deze

4

UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM
Centrale Studentenraad

220

te gebruiken voor hun paperassen. Tevens wil zij graag dat de ronder tafel schoon blijft. De vraag om een
kapstok wordt toegejuicht. Ook de afwas wordt besproken. Een corveedienst van drie weken wordt tevens
toegejuicht. Wat er gaat gebeuren rondom de keuken zal volgende week verder besproken worden. Alex wil het
onderwerp duurzaamheid aanstippen en noemt een aantal punten op.
ISO kennismaking
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Jort van ISO is aangeschoven en vertelt over het ISO. Hij heeft meerdere steden onder zich. Jaarlijks zijn en een aantal
bijeenkomsten met de ISO achterban waarin wordt besloten acties te ondernemen. Lucie vraagt over de
prestatieafspraken of documenten als deze bij het ISO in te zien zijn. Dit is inderdaad een van de taken van het
overkoepelende orgaan. Hun borrels zijn dan ook om te netwerken met andere Universiteitsraden om direct aan
informatie te komen. Jet vraagt of Jort lid is van nieuwspoort. Dit is het geval. De CSR afgevaardigde wordt voorgesteld.
Jort stelt voor om bij elk belangrijk onderwerp een dossierhouder mee te brengen. Lucie vraagt naar de relatie met de
VSNU. Deze is goed, maar het blijven tegenpolen op een aantal gebieden. De relatie met de LSVb is ook weer
opgebloeid, al blijft die organisatie in de ogen van de ISO wat activistisch. Als laatst wordt er gevraagd naar de relatie met
het LOF en wat de verschillen zijn tussen de organisaties. Het LOF bestaat enkel uit de medezeggenschap, de ISO is
breder. Ook hierdoor verschilt het ISO van de LSVb. Als voorbeeld noemt Jort bij LSVb huisvesting en het ISO
studieschuld en loopbaan na de studie. Jet vraagt naar de naamsbekendheid van het ISO. Zij heeft het idee dat deze groter
is geworden en wil weten of daar speciaal voor gekozen is. Er is niet gekozen voor een bepaalde grotere bekendheid bij
studenten of raden licht Jort toe. Het feit dat de organisatie veel in het nieuws is geweest komt ook door de vele plannen
die in door de overheid geopperd zijn, waar zijn een reactie op konden geven. Plannen en reacties worden in overleg met
de achterban naar buiten gebracht. Het standpunt nu is dat het orgaan niet tegen de plannen zijn, met bepaalde
randvoorwaarden wil stellen. Jaco vraagt of er nog hoop is dat er dingen gaan verbeteren met het zicht op de
bezuinigingen. Jort licht toe dat gehoopt wordt dat het weggehaalde geld wordt geïnvesteerd in het Hoger Onderwijs. Zijn
vertrouwen kent wat twijfels. Jet vraagt naar de politieke kleur van de organisatie. Deze is gelijk aan die van Thijs (van
Reekum, voorzitter ISO rec.) Overeducatie is groot vraagstuk waar het orgaan zich nu onder meer mee bezig houdt. Dat
het ISO hierin verschilt met de aanpak van de LSVb is een goed voorbeeld als antwoord op de vorige vraagstelling.
15. Wvttk
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Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt.
16. Rondvraag en sluiting
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Roos geeft nog even aandacht aan het CREA-feest op 20 september. Het DB wil leuke dingen met de raad organiseren.
Wie er in deze ideeëncommissie wil kan dit aan Roos mailen. Morgen vindt operatiebrandspuit plaats. Vanaf 10.00 kan
men de kamer weer in. Ook moet er opgeruimd worden voor deze grote schoonmaak. Jet vraagt ieder om nog een stukje
over zichzelf aan Ishtu te sturen voor op de site.
Lucie sluit de vergadering om 13.21
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Besluitenlijst
120404-01
De CSR besluit na stemming de begroting van Werkgroep Inwerktraject goed te keuren en
geeft hem daarmee mandaat om deze bedragen uit te geven.
120530-01
Na stemming besluit de CSR om samen met de FS, Huisvesting en Bureau Communicatie samen te
werken om een vacature site op te richten waar studenten tegen betaling om input gevraagd wordt.
120606-01
Unaniem besluit de CSR om het instemmingsrecht van de GV aangaande het instellen en opheffen van
opleidingen willen behouden, met dien verstande dat aan de huidige problemen tegemoet zal worden
gekomen door het opstellen van een protocol.
120620-06
De CSR besluit na stemming om voor de CSR ‘12-‘13 een jaarplan-training te regelen met een
mandaat van 350euro bij Taqt, te houden in september/oktober. Susan vraagt Taqt om de factuur op te
sturen naar de crediteurenadministratie.
120912-01
De CSR besluit na stemming om Ishtu en Sophia het mandaat te geven om namens de CSR te
communiceren via de wc-krant gedurende een jaar met in achtneming van een reactietijd van 24uur.
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120912-02
120912-03

De CSR besluit na stemming om de commissie V&C een mandaat te geven om met BC een werkgroep
op te richten om te praten over een effectievere inzet van het geld voor de papieren stemoproep met in
achtneming van het doel om de verkiezingsopkomst te vergroten.
De CSR besluit na stemming om voortaan mail-tags te gebruiken voor zijn interne mailverkeer.
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Actielijst
120829-01
120929-04
120905-02
120904-03
120912-01
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120912-02
120912-03

Farah schrijft een stukje over de opening van de nieuwe zaal in de UB.
Sophia plaats leuke dingen uit het jaarverslag 2011-2012 op facebook.
Raadsleden leveren input voor de wc-krant aan Sophia en voor de website aan Ishtu.
V&C gaat aan de slag met de input over CSR-truien en brengt een het agendapunt naar de PV van
120919.
De afgevaardigden vragen hun decaan wat de gevolgen zijn van de bezuinigingen zoals verwoord in de
kaderbrief.
Joeri stuurt een overzicht met mail tags door aan de raadsleden.
De CSR organiseert een kennismakingsborrel met hun Raad van Advies.

Promemorie lijst
120404-03
De CSR neemt per acclamatie aan om zich in de toekomst onder de noemer ‘Wie betaalt de
rekening?’ te scharen als het om acties in verband met de landelijke ontwikkelingen en
maatregelen rondom het hoger onderwijs gaat.
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