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Notulen van de Plenaire Vergadering van de CSR van woensdag 10 oktober 2012 
Aanwezig: Lucie Gooskens, Joeri van Mil, Jaco van der Veen, Jet van Genuchten, Farah Meeuse Slahouaoui, Sascha 
Korzec, Zilla Lupina, Ishtu Sadal, Nick de Rooij, Sam Quax, Rik van den Hoven, Sophia Zeeff, Alex Hartveld 
 
Afwezig: Roos Bodrij 5 
Gast:  
 
Voorzitter: Lucie Gooskens 
 
Notulist: Irma Peters 10 
 
 
1. Post 
2. Vaststellen notulen 
3. Mededelingen 15 
4. Update commissies 
5. Vaststellen agenda 
6. Langstudeerboete 
7. GV 
8. MOER 20 
9. SiS 
10. Financien 
11. UvA VU 
12. ISO 
13. Conbo #1 25 
14. Conbo#2 
15. CSR in de media 
16. Wvttk 
17. Rondvraag en sluiting 
 30 
 
Opening 

Lucie opent de vergadering om 11.05 
 
11.08 Sam en Sascha komen de vergadering binnen. 35 
 
1. Post 

De postlijst wordt besproken.  
 
 40 
2. Vaststellen notulen 

De notulen worden vastgesteld.  
 
 
3. Mededelingen 45 
DB  
 
Afgevaardigden 
 
AMC 50 
Volgende week dinsdag gaat de FSR langs bij de decaan die zijn functie gaat overdragen. De nieuwe decaan zal hierbij 
zijn. Er zal onder meer gesproken worden over de kaderbrief. De conbo is in de Epsteinbar. Medische Informatiekunde 
zal voorlopig niet worden afgeschaft, heeft de decaan toegestuurd. Ook is toegezegd dat de capaciteit van de collegezalen 
zal worden uitgebreid.  
 55 
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FGw 
 
FdR 
Vanmiddag is de conbo! 
 60 
FEB 
Er wordt aan een advies gewerkt over de afgeschafte studieweek. Er is een nieuw projectmanagementsysteem. Mogelijk 
kan het ook door de raad gebruikt worden.  
 
FNWI 65 
De raad is bezig met de tutoraten.  
 
FMG 
 
Algemeen 70 
De nieuwe wc-krant wordt vandaag opgehangen. Sophia vraagt de raadsleden alvast over onderwerpen voor de nieuwe 
krant na te denken. Jaco vraagt of iemand bij de opening van de onderwijszaal van de toekomst tijdens de pv van 
volgende week wil zijn. Hij vindt het belangrijk genoeg. De COR heeft de raad op vrijdag uitgenodigd voor een 
masterclass over de begroting. Je kan je aanmelden via de mail. Jet Laat weten dat de kamer gisteren niet afgesloten was en 
dat men daar beter op moet letten. Lucie laat weten dat Roos ziek is.  75 
 
121010-01 Ishtu regelt een kaart voor het zieke RvB lid. 
 
4. Update commissies 

O&O De commissie O&O heeft de afgelopen vergaderingen veel dossiers behandeld die inmiddels op de agenda van 80 
de Gezamenlijke Vergadering en/of de Overleg Vergadering staan. Op de OV hopen we meer informatie te krijgen over 
UvA/VU, profilering en de Model OER. Deze week zetten we in de CV nog de laatste puntjes op de i ter voorbereiding 
van de OV. Daarnaast bespreken we de voortgang van de andere dossiers. Volgende week zullen we in de CV terugkijken 
naar de OV en het conceptadvies over de MOER behandelen dat daarna naar de PV gaat. 
 85 
O&F  We kregen deze week een mail binnen van een langstudeerder die zich afvroeg of de UvA niet kon stoppen met 
het innen van het verhoogde collegegeld, nu PvdA en VVD de boete van tafel hebben geveegd. In de overlegvergadering 
van komende week zullen we deze vraag aan de rector magnificus stellen. De UvA is bezig met een nieuw systeem voor 
onderwijsevaluatie: UvA Q. Rik heeft input uit faculteiten gekregen over SiS en zal zijn brief aan het college snel 
afronden. Sam en Nick zullen voor de gezamenlijke vergadering de behandeling van het universiteitsreglement 90 
voorbereiden. Wat betreft financiën zetten we in op een open discussie dit jaar, om komend jaar geen kaasschaaf toe te 
passen, maar echte keuzes te maken. 
 
V&C De commissie V&C is deze week weer compleet. Nick heeft V&C gered door bij ons in de commissie te komen, 
waarvoor hulde. Dit heeft er ook toe geleid dat wij nu een definitieve dossierverdeling hebben en al onze prachtige 95 
projecten ook echt tot stand kunnen komen. Zo hebben we besloten om een groots onderwijsinhoudelijk evenement te 
gaan organiseren in het tweede semester, onder leiding van Nick. Zo komt de raad voor de verkiezingen weer wat dichter 
bij de student. Alex zal een wat meer out of the box middel gaan uitproberen: Een lipdub die viraal de SR bij iedereen 
beroemd zal maken. Verder zal ik me gaan bezighouden met het uniformer maken van de communicatie door iedereen te 
overtuigen van de noodzaak van een SR huisstijl. Behalve de verre toekomst is er natuurlijk ook het heden: Sophia heeft 100 
weer een prachtige WC krant gemaakt en rondgestuurd en heeft feedback nodig. Neem dus even de tijd om haar werk te 
bewonderen en laat weten wat je er van vindt. We hebben met de commissie de borrel met BC geëvalueerd en zijn tot de 
conclusie gekomen dat de timing beter was dan waar de vorige raad op had gemikt en dat het een geslaagde avond was. 
Alweer een dossier succesvol afgerond. 
 105 
 
5. Vaststellen agenda 

De agenda wordt vastgesteld. De punten weekplanning en werkafspraken vervalt door de afwezigheid van Roos. Het punt 
CSR in de media wordt achteraan de agenda geplaatst. 
 110 
 



 
 

UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM 
Centrale Studentenraad 

 

 3
 

6. Langstudeerboete 

Na een korte leespauze leidt Jet het onderwerp verder in. Het onderwerp staat nu volop in de aandacht en meningen 
hierover zullen snel veranderen. De eerste vraag is of ieder het eens is dat de UvA moet stoppen met het innen van de 
langstudeerboete. Dat is het geval. Jet zal dit standpunt uitwerken voor de OV. Sam zal haar hierbij helpen. Het tweede 115 
punt is heropening van de inschrijving. Jaco begrijpt dat studenten zich later willen kunnen inschrijven, maar ziet veel 
problemen bij invoering van deze mogelijkheid, gezien inschrijving in de zomer al lastig te praktiseren is. Sascha en Ishtu 
willen op de OV laten weten dat de raad begrijpt dat het een lastige zaak is, maar wel zouden willen dat herinschrijving 
mogelijk zou zijn. Jaco stelt voor meer na te denken met de rector over het mogelijk maken voor studenten om zich zo 
snel en soepel mogelijk te kunnen inschrijven. Sam ziet liever een strakkere aanpak tegenover de rector. Jet wil niet 120 
‘rellen’, maar een goede relatie met de rector onderhouden. Sascha is het hiermee eens. Jaco valt bij en wil tijdens de OV 
de nadruk leggen op onderzoek naar een snelle inschrijving en dit ook  in het persbericht naar voren brengen. Jet 
concludeert dat de raad zal aandringen op een stop van het innen van de boete en onderzoek naar snelle verloop van 
inschrijving voor studenten. Zij heeft al twee drafts voor persberichten. Deze zal zij rondsturen voor feedback.  
 125 
121010-01 De CSR besluit unaniem om het CvB te vragen te stoppen met het innen van het verhoogd 

collegegeld. 
 
121010-02 De CSR vraagt het CvB tijdens het OV naar de mogelijkheid om langstudeerders weer zo snel 

mogelijk te laten studeren. 130 
121010-03 Jet stuurt de mogelijke persberichten over de langstudeerboete rond voor feedback. De 

raadsleden reageren binnen 24 uur. 
 
7. GV 

Joeri loopt de agenda voor komende vrijdag langs. Bij UvA VU wordt het proces besproken. Er wordt voorbesproken 135 
hoe de raden zich op de GOV zullen presenteren. Opheffing opleidingen gaat tevens over de procedure. Het college heeft 
voorgelegd om een aantal zaken te veranderen. De vraag is waar het recht zal liggen: op facultair of centraal niveau. Over 
de opheffing van Roemeens zal besproken worden hoe de GV hier tegenover staat. De meningen op de faculteit zijn al 
bekend: de OR is voor afschaffing, de FSR tegen. Voor ORM heeft de CSR van oud-raadslid Johan al een rapport klaar 
liggen. De GV zal besluiten of zij het rapport gaan onderschrijven. Lucie merkt op dat de GV vooral naar het proces kijkt, 140 
bijvoorbeeld bij Roemeens. Rik licht nog een aantal argumenten voor het misgaan van het inhoudelijke proces toe waarna 
het agendapunt wordt afgesloten.   
 
8. MOER 

Nick vraagt of de raadsleden de bindende richtlijnen van de Model OER willen doorlezen. Nick vraagt of de raad dingen 145 
opmerkt die niet door de beugel kunnen. Sam ziet graag opgenomen dat een student toestemming moet geven om deel te 
nemen aan de plagiaatregeling. Joeri vindt dat dit niet nodig moet zijn, omdat dit het overzicht wegneemt. Ook Jaco is 
tegen de disclaimer, omdat het geen keuze na een waarschuwing betreft, omdat er op dit punt geen keuze gemaakt wordt. 
Hoewel Rik het met Jaco eens is, vindt hij de check op het plegen van plagiaat wel enkele impact hebben. Jet is van 
mening dat er nu veel gewezen wordt op de plagiaatregels en dat ieder zich er behoorlijk van bewust is. Een extra tool om 150 
op een check te wijzen zou een tegenovergesteld effect kunnen hebben. Joeri vraagt of de bijlage gelijk is gebleven. Dat is 
het geval. Rick vraagt of de 7,5 voor honours gelijk moet blijven. Deze richtlijn is niet bindend voor aparte opleidingen. 
Jaco vraagt naar het plafond van een 8. Joeri vertelt dat bij de FMG een aantal opleidingen zijn die nooit een cijfer lager 
dan een 4 of hoger dan een 8 geven. Een 7,5 is daarom dus erg hoog bij deze opleidingen. Jet vraagt of de 7,5 en 
gemiddelde of laagste cijfer moet zijn. Dit is het gemiddelde. Jet ziet graag dat het gemiddelde best wat hoger mag liggen. 155 
Sophia vraagt of er wel een cijfer gegeven moet worden. Rik wil geen cijfer en dit aan de faculteiten over te laten. Sam wil 
wel een cijfer, maar ook de mogelijkheid voor docenten om een student aan te dragen voor een honoursprogramma. Alex 
stelt voor om als alternatief een top 10 procent van de studenten toe te laten en het cijfer te laten bepalen door de 
faculteiten. Jet vindt dit te Amerikaans. Zij begint opnieuw over haar opmerking over de cijferplafonds en denkt dat daar 
mogelijk een probleem zit. Jaco ziet ook iets in de 7,5 met de mogelijkheid dat docenten gemotiveerde leerlingen kunnen 160 
toelaten. Met het oog op de plafonds merkt Ishtu op dat de richtlijn niet moet worden aangepast omwille van een 
faculteit. Alex vraagt nogmaals naar de reden van het afwijzen van zijn top 10-20 procent studenten. Vanuit de raad 
worden een aantal argumenten geopperd. Onder meer wordt genoemd dat de bovenste procent nog altijd gebaseerd is op 
cijfers. Alex is het hier niet mee eens. Ishtu vertelt over de procedure op haar faculteit, waar ieder met cijfers boven de 7 
een gesprek krijgt, ook de personen met enkel 9s en 10en. Ook Jet brengt ter sprake dat het Nederlandse onderwijs niet 165 
competitief is en als het om percentages gaat het om tienden zal gaan spannen voor studenten. Nick vat de discussie 
samen en zal deze in het advies opnemen.  
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121010-02 De CSR besluit na stemming om een 7,5 op te nemen als niet bindende richtlijn in de Model 

OER artikel 2.4 met als hardheidsclausule van een verzoek van docent voor toelating van een 170 
student.  

 
9. SiS 

Rik vertelt dat het studententestpanel op half oktober van start gaat. Hij heeft een prioriteitenlijstje en hoopt deze met wat 
extra input nog voor de OV te kunnen versturen aan het College. Jet vraagt of het bij SiS vooral om het gebruik of de 175 
technische kant van het systeem gaat. Het gaat om beiden. Alle input kan naar Rik gestuurd worden. 
 
121010-04 Input over SiS wordt door de raadsleden aan Rik gestuurd. 
 
10. Financiën 180 
Jaco is het nog niet gelukt om het agendapunt verder uit te werken. Op de OV zal het punt oriënterend behandeld 
worden.  
 
11. UvA VU 

Over twee weken is er weer een afspraak met Liedwine Bremer. De conceptstukken samenwerking zullen dan ook de kant 185 
van de raad opgestuurd worden. Ook Bart Broers is hard aan het werk aan dit dossier. Ieder die vragen over de 
samenwerking heeft kan deze aan Rik en Sascha stellen.  
 
121010-05 Sascha laat de werkgroep UvA VU weten dat hij en Rik ook persoonlijk te bereiken zijn per 

email. csr@uva.nl zal in de CC blijven staan ter informatie. 190 
 
12. ISO 

Zilla leidt het onderwerp in. Jaco is zeer te spreken over het agendastuk. Het eerste punt is de sollicitatiecommissie. Jet 
vraagt of er actief commissieleden geworven gaan worden. Dit is niet duidelijk en zal uitgezocht worden. Het tweede punt 
is het alternatieve sociale leenstelsel dat de ISO voorstelt. Indien de raad hiermee instemt kan het ISO direct aan de slag 195 
en mogelijk nog invloed op het stelsel dat de politiek voorstelt, uitoefenen. Nadeel is echter dat echt verzet dan verspeeld 
is. Ishtu legt het alternatieve stelsel uit. Sam vindt het ISO een belangrijke gesprekspartner van de Overheid. De raad heeft 
zelf niet een dergelijke positie. Jaco is het op bepaalde punten eens met het nieuwe voorstel, maar zou de aanvullende 
beurs als speerpunt van de lobby willen inzetten. Daarbij zou hij vragen naar wanneer het ISO hun stelsel wil inzetten. Hij 
zou dit na de formatie doen, als de hoofdlijnen duidelijk zijn. Jet vraagt hoe het zit met de rente en of de ISO goed heeft 200 
doorgerekend hoe en war de rente op gebaseerd is. Ishtu denkt van niet, op de genoemde rente was tijdens de 
werkgroepenavond veel dan ook kritiek. Rik vraagt Jaco hoe het zit met de aanvullende beurs. Deze beurs is nu een gift. 
De discussie is of dit zo blijft of ook een lening wordt. Jaco is ervoor om het zo te laten. Sam wil nog niet naar de 
gevolgen kijken, maar eerst een advies uitbrengen. Jet wil het advies eerst geheel na laten rekenen. Zowel Lucie als Sam 
denken dat de uitwerking later zal komen. Rik ziet in dit geval graag dat de ISO-afgevaardigden erop toe zien dat 205 
uitwerking wel gebeurt. Jaco wil erop wijzen dat de raad en het ISO erop moet blijven wijzen dat hij niet voor een sociaal 
leenstel is, maar enkel als er geen andere uitweg meer is.  
 Ishtu wijst erop dat de stukken zeer laat binnen zijn gekomen. Het betrof inderdaad een nazending, stelt Lucie. 
Zij betreurt dit, maar stelt dat de ISO-stukken wel al op vrijdag binnen waren. Rik vond dat de raad toch een goede 
discussie heeft kunnen voeren. Jaco stelt voor om een leespauze in te lassen voor het lezen van de begeleidende tekst bij 210 
de stukken. Na de leespauze wijst Jaco erop dat er vorig jaar al is ingestemd met een document. Men kan zich nu 
toespitsen op de veranderingen. Over ‘perverse prikkels’ wordt gezegd dat de tekst wat kan worden afgezwakt. Sam wil 
het sociaal leenstelsel en langstuderen niet aan elkaar koppelen. Jet is het niet eens met de woordkeuze, het is te veel in lijn 
met de politiek. ‘Studie schakelen’ wordt door de raad positief ontvangen. Over ‘terugbetalen’ wordt gevraagd wat de 
grens is. Dit zal draagkracht zijn. Sam is ervoor om de grens voor terugbetalen pas na 5 jaar in te laten gaan. Ishtu wil dat 215 
er gevraagd wordt of je indien je al boven de grens zit ook 5 jaar kan wachten met terugbetalen na je studie. Jet vindt de 
rente zeer onduidelijk. Er heerst ook onduidelijkheid binnen de raad over de jokerjaren. Jaco is voor een grens ongeacht 
hoeveel jaar je na je studie daarboven zit. Nick is het eens met Ishtu en oud-studenten de keuze geven of zijn 5 jaar 
wachten met het terugbetalen van hun studieschuld. Sam schaart zich achter Jaco. Alex ziet de jokerjaren als oplossing 
voor Ishtu. Ishtu wil toch graag antwoord op haar vraag. Jaco is het hier niet mee eens. Hij wil dat de raad een standpunt 220 
gaat innemen op de PV zodat de afgevaardigden deze naar de ALV mee kunnen nemen.  

mailto:csr@uva.nl
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 Het kopje ‘rente’ wordt niet begrepen door Jet. Zij legt uit dat door rente lager dan de inflatie te heffen, lenen 
wordt gestimuleerd. De raad is het erover eens dat de rente tijdens de studie gelijk moet zijn aan de inflatie. De raad vraagt 
zich wel af of dit punt zwaar moet meewegen op de ALV. Men denkt van niet, omdat het de studenten niet schaadt. 
Echter zal het bij de Overheid niet in goede aarde vallen. De ‘jokerjaren’ worden goed ontvangen door de raad. Jaco vindt 225 
de mogelijkheid naast het terugbetaalprincipe vreemd, omdat men indien het inkomen lager wordt vanzelf onder de grens 
zal komen en er dus geen jokers ingezet hoeven te worden. De ‘terugbetaaltermijn’, ‘ov-jaarkaart’ en ‘goed bestuur’ 
worden goed bevonden. ‘Hoe geld te verdelen?’ moet volgens Sam niet te veel ter discussie gesteld worden. Hier zal men 
het mogelijk niet over eens worden. Jet wil van pleiten, eisen maken. Jaco ziet graag dat opgenomen wordt dat alle 
inkomsten door het nieuwe stelsel wordt besteed aan het Hoger Onderwijs. Over ‘… geld uitgeven’ zegt Jaco dat hij niet 230 
zou willen dat de Overheid de universiteiten vertelt waar zij hun geld aan moeten uitgeven. De raad besluit dit en vorig 
punt te laten veranderen in Jaco’s formulering.  
 De conclusie is dat de ALV zeer lang zal zijn. Lucie zal haar best doen om alle opmerkingen gemaakt tijdens de 
PV naar voren te brengen. Zij zal veel vragen stellen over de rente, maar ook laten weten dat de raad het eens kan zijn 
met het plan.  235 
 
121010-03 De CSR besluit na stemming zich uit te spreken tegen een sociaal leenstelsel, mocht behoud van 

de basisbeurs onhaalbaar zijn, dan zal hij het ISO te steunen in zijn lobby naar een zo sociaal 
mogelijk stelsel.                    

 240 
121010-06 Sam en Sascha trakteren volgende week op lekkers. 
 
 
13. Conbo #1 

Ishtu kondigt de conbo van volgende week aan. De borrel is in Vertigo in het Vondelpark van 20.00 tot 0.00. Ishtu stelt 245 
voor dat men maximaal een introducé meebrengt. Er zal gewerkt worden met een gastenlijst en drankmuntjes. Zij wil 
hiervoor een extern persoon vragen. Mocht dit niet lukken, dan zullen raadsleden shifts draaien. Ieder krijgt waarschijnlijk 
drie muntjes. Lucie geeft tussen 20.30 en 21.00 een kort praatje en ook de raadsleden zullen geïntroduceerd worden. Over 
de DJ is de raad het nog niet geheel eens, maar Ishtu heeft hoop dat hier uit gekomen zal worden. Vrijwel iedereen zegt 
toe te helpen met opruimen aan het eind van de conbo. Farah vraagt of er een dresscode is. Deze is semi-netjes. 250 
    
 
14. Conbo #2 

Lucie neemt de constitutieborrels van afgelopen week door en de raad bespreekt wie, waar geweest is. Daarna worden de 
borrels van komende week doorgenomen en bepaald wie, waar aanwezig zal zijn.   255 
 
 
15. CSR in de media 

Jet laat nogmaals weten dat zij werkt aan twee persberichten over de langstudeerboete. Een voorafgaande aan de OV en 
een voor erna. Bureau Communicatie heeft net een stukje over de Dag van de Duurzaamheid afgezegd voor de wc-krant. 260 
Nieuwe ideeën worden geopperd.   

 
 
16. Wvttk 

Universiteitsreglement: op de GV wil de raad het reglement bespreken. Sam noemt de twee punten die het CvB wil 265 
wijzigen, maar waarvan hij vindt dat de medezeggenschap het niet mee eens moet zijn.  
 
 
17. Rondvraag en sluiting 

Sophia vraagt de raad of zij informatie over dossiers aan haar kunnen verstrekken voor de wc-krant. 270 
Zilla en Alex willen geen prints meer in hun postvakken. Jet wijst de raadsleden nog altijd op de truien. Joeri wijst ieder 
nogmaals op de maillabels. Irma laat weten dat Jeroen volgende week langs zal komen voor de laptops.   
 
Lucie sluit de vergadering om 13.56 
 275 
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Besluitenlijst 
120926-01 De CSR besluit na stemming Jaco een mandaat te geven het opinieartikel financiën samen met de 

voorzitter van Partij MEI te publiceren met in achtneming van wijzigingen verwoord door raadsleden per 
mail met een reactietermijn van 24 uur. 280 

120926-03 De CSR besluit na stemming om Jet het mandaat te geven om vesten te organiseren en stelt hiervoor 560 
euro beschikbaar.        

121010-01 De CSR besluit unaniem om het CvB te vragen te stoppen met het innen van het verhoogd collegegeld. 
121010-02 De CSR besluit na stemming om een 7,5 op te nemen als niet bindende richtlijn in de Model OER artikel 

2.4 met als hardheidsclausule van een verzoek van docent voor toelating van een student.  285 
121010-03 De CSR besluit na stemming zich uit te spreken tegen een sociaal leenstelsel, mocht behoud van de 

basisbeurs onhaalbaar zijn, dan zal hij het ISO te steunen in zijn lobby naar een zo sociaal mogelijk 
stelsel.                    

 
Actielijst  290 
120912-01 De afgevaardigden vragen hun decaan wat de gevolgen zijn van de bezuinigingen zoals verwoord in de 

kaderbrief. Als de afgevaardigden antwoord hebben, koppelen ze deze terug naar Alex en Jaco. 
120919-01 De raadsleden sturen input voor de CSR constitutieborrel aan Ishtu.  
120919-04 De raadsleden sturen feedback over de werkafspraken CSR-CvB aan Roos. Deze worden binnen een 

kleinere groep besproken en geagendeerd op de PV van 121018. 295 
120926-03 Roos maakt afkruishokjes voor bij het corveeschema.  
120926-04 Joeri en Sascha blijven relatiegeschenken regelen voor komende constitutieborrels.  
120926-05 De sociale commissie organiseert een bijeenkomst om Sam beter te leren kennen.  
121003-01 De raadsleden passen de CSR truien die Jet heeft ingekocht en geven haar door of deze goed zijn of niet 

(en dan ook hun juiste maat). 300 
121003-03 De raadsleden melden zich bij Zilla of Sophia om beheerder van de CSR facebook-site te worden, zodat 

zij hun vrienden voor de site kunnen uitnodigen. 
121003-04 Het evaluatieformulier zal bij het ISO worden opgevraagd en door de raadsleden worden ingevuld. Lucie 

stuurt de formulieren anoniem door aan het ISO. 
121003-05 Lucie organiseert een borrel met de HvA medezeggenschap. 305 
121003-06 De sociale commissie bedenkt een gezellige activiteit om de raad dichter tot elkaar te brengen. 
121010-01 Ishtu regelt een kaart voor het zieke RvB lid. 
121010-02 De CSR vraagt het CvB tijdens het OV naar de mogelijkheid om langstudeerders weer zo snel mogelijk te 

laten studeren. 
121010-03 Jet stuurt de mogelijke persberichten over de langstudeerboete rond voor feedback. De raadsleden 310 

reageren binnen 24 uur. 
121010-04 Input over SiS wordt door de raadsleden aan Rik gestuurd. 
121010-05 Sascha laat de werkgroep UvA VU weten dat hij en Rik ook persoonlijk te bereiken zijn per email. 

csr@uva.nl zal in de CC blijven staan ter informatie. 
121010-06 Sam en Sascha trakteren volgende week op lekkers. 315 
 
 
Promemorie lijst 
120905-02 Raadsleden leveren input voor de wc-krant aan Sophia en voor de website aan Ishtu. 
120926-01 V&C zal een voorstel ter vervanging van de papieren stemoproep zoals geformuleerd in de werkgroep 320 

stemoproep naar de PV brengen. 
 
 
 
 325 
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