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Notulen van de Plenaire Vergadering van de CSR van woensdag 7 november 2012 
Aanwezig: Lucie Gooskens, Roos Bodrij, Joeri van Mil, Jaco van der Veen, Jet van Genuchten, Alex Hartveld, Sam Quax, 
Farah Meeuse Slahouaoui, Sascha Korzec, Zilla Lupina, Sophia Zeeff, Ishtu Sadal, Rik van den Hoven, Nick de Rooij 
 
Afwezig:  5 
Gast:  
 
Voorzitter: Lucie Gooskens 
 
Notulist: Irma Peters 10 
 
 
1. Post 
2. Vaststellen notulen 
3. Mededelingen 15 
4. Update commissies 
5. Vaststellen agenda 
6. Insternationalisering 
7. Kerstkaart 
8. Update interne financiën 20 
9. Conbo’s 
10. CSR in de media 
11. Wvttk 
12. Rondvraag en sluiting 
 25 
 
Opening 

Lucie opent de vergadering om 11.02 
 
1. Post 30 
Omdat Irma er niet is, is er geen postlijst. Dus we gaan door naar het vaststellen notulen 
 
Alex komt binnen om 11.08 
 
 35 
2. Vaststellen notulen 

De notulen worden met enkele wijzigingen vastgesteld.  
 
 
3. Mededelingen 40 
DB  
 
Afgevaardigden 
 
AMC 45 
Overleg met Owigen volgende week om het enthousiasme te behouden onder studenten. 
 
FGw 
 
FdR 50 
Druk met numerus fixus en internationalisering. 
 
FEB 
 
FNWI 55 
Er is een bestuurlijk overleg gepland. 
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FMG 
Druk bezig met internationalisering, CSR dossierhouders kunnen contact opnemen. 
 60 
Algemeen 
Sascha: voor O&F de Eurest was dicht in de herfstvakantie. 
Roos: of iedereen de evaluatie van het inwerktraject wil invullen. 
Zilla: deel dat je kan nomineren voor DvhJ op facebook. En vergeet niet een bewijs van inschrijving mee te nemen naar 
Artis, anders moet je de volle mep betalen. De masterclass van Jesse Klaver was super interessant 65 
Alex: is laat omdat hij een tafel moest regelen voor het Atrium voor DvhJ. 
Lucie: er is een kaart binnengekomen van Quirine.  
 
4. Update commissies 
 70 
O&O -  
 
O&F  - 
 
V&C Zoals jullie hopelijk hebben kunnen merken is de campagne voor de docent van het jaar van 75 
start gegaan. Na twee dagen zijn er al meer dan 600 nominaties binnen, dus het begint al goed. 
Verder is tijdens het pr-overleg een tijdspad gemaakt voor het ontwikkelen van een huisstijl en het 
vernieuwen van de website. Ook is er het idee naar boven gekomen voor een posteractie om onze 
facebookpagina’s meer likes te geven. Omdat dit plan vorig jaar bij het FNWI veel succes had willen 
we het dit jaar over de hele UvA doen. Dit zal plaatsvinden in januari en Ysbrand (ook wel icefire) 80 
van het FNWI zal dit coördineren. Voor de verkiezingen heeft Sophia gister de eerste afspraak gehad 
met Ton van BC. Het lijkt nog ver weg, maar er wordt al hard aan gewerkt. Voor het versturen van de 
kerstkaart naar onze contacten is er straks een stuk, het wordt allemaal heel mooi. 
 
Sociale Commissie 85 
 
 
5. Vaststellen agenda 

De agenda wordt vastgesteld.  
 90 
 
6. Internationalisering 
Het is vooral niet duidelijk wat het doel van het concept Internationalisering is voor Farah en Lucie (dossierhouders). 
Gister kwam er in de UCO iets over een bepaald fonds dat ze gaan oprichten. Dit is een fonds zodat ze een gedeelte van 
het collegegeld aan de internationale studenten terug kunnen betalen, dit geld moet uit de private sector komen. Ze willen 95 
het eerste jaar 15 studenten selecteren, maar hoe is niet duidelijk. Rik vindt dat ze wel meesterbreinen erbij moeten halen 
om er zo veel geld in te investeren. Sam merkt op dat Engelse taal geen voorwaarde is voor BKO/SKO, Lucie merkt op 
dat die per faculteit kan worden bepaald.  
Lucie ziet dat er een vervolgactie is weggevallen, de bedoeling is om dit breder op te pakken met de faculteiten. Er zijn 
verder geen vragen. 100 
 
7. Kerstkaart 
Iedereen wil een kerstkaart versturen naar de contacten. Lucie merkt ook dat het smoelenboek heeft geholpen, dus dit is 
weer een goed idee om de band te versterken 
De tekst wordt neutraal, met een aantal kaarten blanco voor het Maagdenhuis. Voor de studentencontacten een 105 
uitnodiging voor de Nieuwjaarsborrel 
 
121107  De CSR besluit Sophia het mandaat te geven om 150 euro uit te geven aan kerstkaarten en verdere invulling te 

geven binnen V&C. 
 110 
Unaniem aangenomen. 
 
Sophia stuurt een mailtje met een reactietermijn van 24 uur op welke data iedereen kan voor de foto. 
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8. Update interne financiën 115 
Het gaat over de grote uitgaven. Alex geeft de balans waar we nu staan en over de begroting van volgend jaar. Er is een 
voorschot gegeven aan V&C. Er staat op het agendastuk een overzicht hoeveel alles heeft gekost. Er wordt nog 
gesproken met Renee Bakkerus over de partijfinanciering die over is. Bij kantoorartikelen is nog een grote post over, 
hopelijk krijgt Roos binnenkort de gegevens van een account zodat we nieuwe kantoorartikelen kunnen bestellen. Sascha 
vraagt zich af wat het vervoer van kasten is, dat zijn de drie kasten die zijn vervangen. De bijdrage aan het inwerkweekend 120 
staat er op omdat dat uit de inwerkpot komt. 
De conceptbegroting wordt door Alex en Irma opgesteld. Hij telt voor het hele kalenderjaar. Ze maken dus nu ook al de 
begroting voor de raad 2013-2014. De begroting moet eind november af zijn en wordt gecontroleerd door Renee 
Bakkerus. Als de CSR leden de begroting in willen zien kunnen ze dit aan Alex en Irma vragen. Hij is wel redelijk 
definitief nadat hij is opgestuurd naar Renee. Alex merkt op dat je niet moet vergeten te declareren. Er zijn geen vragen 125 
meer. 
Alex vraagt of de penningmeester update zo duidelijk is. Sam vraagt of de begrotingsposten ernaast kunnen worden gezet, 
dit doet Alex voor volgende keer. 
 
9. Conbo’s 130 
 
Lucie bespreekt aankomende constitutieborrels.  
 
10. CSR in de media 
Jet is bezig met het artikel voor Nota Bene over macht. Het stuk voor de Folia is in ontwikkeling. Lucie en Jet gaan een 135 
persbericht over SCAU schrijven. Jaco vraagt of we iets moeten met het ontvankelijk verklaren van het bezwaar van de 
Decaan van de FGw. Rik merkt op dat het een overwinning is, maar Sam vindt dit niet omdat de overwinning al vorig jaar 
was.  
Het idee wordt geopperd om iets te schrijven over de Numerus Fixus bij rechten. 
Ishtu vertelt dat de FSR AMC de CSR op de site hebben gezet. 140 
 
11. Wvttk 
 
 
12. Rondvraag en sluiting 145 
Jaco: wisten jullie dat er een UvA brede enquête komt onder docenten over het gebruik van videocolleges, naar initiatief 
van Pia van de FMG. Het is een brede enquête over problemen etc. 
Rik: hij hoorde dat er een Nederlands toets wordt afgenomen op de FGw om toegelaten te worden tot bepaalde 
programma’s. Lucie merkt op dat dit in de FSR behandelt moet worden. 
Jet: de vraag of iedereen hoofdstuk 6 van het regeerakkoord heeft gelezen? Doen! 150 
Nick: willen alle afgevaardigden bij de FSR polsen of ze 50 euro willen investeren in de Nieuwjaarsborrel. 
Alex: hoorde dat FSRen het heel leuk vonden om campagne te voeren, doen dus! 
 
De vergadering wordt gesloten om 11:49. 
 155 
Besluitenlijst 
121024-02 De CSR besluit unaniem de criteria met betrekking tot de UvA VU samenwerking met inachtneming van 

de wijzigingen zoals besproken in de pv van 121024 goed te keuren en te overhandigen aan het College 
van Bestuur.  

121031-01 De CSR besluit unaniem in te stemmen met de conceptwerkafspraken CvB-CSR met in achtneming van 160 
de wijzigingen zoals verwoord in de pv van 121031.   

121107-01 De CSR besluit Sophia het mandaat te geven om 150 euro uit te geven aan kerstkaarten en verdere 
invulling te geven binnen V&C. 

 
Actielijst  165 
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. 
120926-04 Joeri en Sascha blijven relatiegeschenken regelen voor komende constitutieborrels.  
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. 170 
121003-05 Lucie organiseert een borrel met de HvA medezeggenschap. 
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121024-01 Raadsleden die informatie hebben over problemen met studieadviseurs melden dit bij Ishtu. 
121024-03 Alle raadsleden checken of zij vanuit dezelfde mail werken en of zij dezelfde handtekening hanteren. 
121024-04 De raadsleden lezen de uitkomst van de  interne werkafspraken door en mailen input voor de bespreking 

door aan Roos. 175 
121031-01 Roos, Lucie en Sam communiceren de gewijzigde werkafspraken door aan het CvB. 
121031-02 Rik en Jet schrijven een reactie op het stuk over ‘falende studentenraadsleden’ in de Folia en zullen 

controleren of de brief door de gehele GV onderschreven kan worden. Raadsleden hebben 24-uur om 
commentaar per mail te sturen.  

 180 
 
Promemorie lijst 
120905-02 Raadsleden leveren input voor de wc-krant aan Sophia en voor de website aan Jet. 
120926-01 V&C zal een voorstel ter vervanging van de papieren stemoproep zoals geformuleerd in de werkgroep 

stemoproep naar de PV brengen. 185 
121003-06 De sociale commissie bedenkt een gezellige activiteit om de raad dichter tot elkaar te brengen. 
121024-02 De raad leest het pandreglement van CREA door en doet zijn uiterste best om zich aan de regels te 

houden. 
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