
 
 

UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM 
Centrale Studentenraad 

 

 1
 

Notulen van de Plenaire Vergadering van de CSR van woensdag 4 september 2013 
Aanwezig: Sam Quax, Cathelijne Kroon, Bart Mulders, Izi Hitimana, Jessica Endert, Kyah Smaal, Tariq Sewbaransingh, 
Jesse Schreurs, Gaby Lunansky, Anne Louise Schotel, Kipras Sederevicius, Farah Meeuse Slahouaoui, Vera de Weerdt, 
Soroosh Nassiri Nezhad  
  5 
Afwezig:  
Voorzitter: Sam Quax 
 
Notulist: Irma Peters 
 10 
 
1. Post 
2. Vaststellen notulen 
3. Mededelingen 
4. Update commissies 15 
5. Vaststellen agenda 
6. Corvee 
7. COBO 
8. Kaderbrief 
9. CSR in de media 20 
10. Wvttk  
11. Rondvraag en sluiting 
 
 
Opening 25 
Sam opent de vergadering om 11.03 
 

1. Post 

Irma neemt de postlijst door.  

 30 
2. Vaststellen notulen 

De notulen worden met enkele wijzigingen vastgesteld.  
 

3. Mededelingen 

DB   35 
 
Afgevaardigden 
 
AMC Maandag was de overdrachtsvergadering. 
 40 
FGw Gisteren was de eerste werkvergadering.  
 
FdR  Het ziet er naar uit dat er ook een vicevoorzitter binnen de FSR komt.  
 
FEB Deze week is de eerste pv.  45 
 
FNWI  Maandag was er een actie door de FSR, ASVA en Animo om nieuwe studenten te informeren over de UvA VU 
fusie. Over de numerus fixus is gesproken met de directie. De directie was niet gediend van de actie, de FSR niet met het 
niet informeren van hen over de fixus op psychobiologie.  
 50 
FMG  Gisteren was er een kennismaking met het College. Vandaag is de eerste pv.  
 
ISO  
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Algemeen 55 
Jesse vertelt over de huisstijl dat deze vanaf volgende week maandag in gebruik wordt genomen. Deze vrijdag brengt de 
raad de stijl naar de FSRen. Bart vraagt naar de formats. Deze komen op dezelfde plek als waar de oude stonden. Irma 
vertelt over de koelkasten tijdens het Maagdenhuiswekend. Sam laat het HR zien en vraagt de raadsleden deze een keer te 
lezen. Indien zij iets willen veranderen, kunnen zij dit aan hem melden. Geïnteresseerden voor de rol van ISO 
afgevaardigde kunnen zich deze week aanmelden. Farah stelt voor om de motivatie mondeling toe te lichten tijdens de pv. 60 
Maandag 16.00 moeten de kandidaten zich hebben gemeld.    
 
130904-01 De raadsleden nemen het HR door. Indien zij opmerkingen hebben geven zij dit door aan  

Sam.  
130904-02 Kandidaten voor de rol van ISO-afgevaardigde melden zich voor maandag 16.00 aan. 65 
 

4. Update commissies 

O&O De nieuwe leden van de commissie hebben de opdracht gekregen een oefen-vergaderstuk te schrijven naar 
aanleiding van een zelf gevonden nieuwsartikel. Deze vergaderstukken zijn besproken, waarbij andere raadsleden feedback 
hebben gegeven ter verbetering. In een volgende CV zal worden besproken welke onderwerpen van deze vergaderstukken 70 
ook daadwerkelijk dossiers zullen worden. Naast de opdracht heeft de oude raad een dossierupdate gedaan, hier was niets 
te melden. Ook heeft de nieuwe raad verteld hoe ver zij stonden met de overdracht van hun dossiers. Tot slot is de OV 
nabesproken en is er een terugkoppeling gegeven van het IAO.  

O&F  Afgelopen CV hebben we dossiers verdeeld die nog niet verdeeld waren. Verder hebben we geïnventariseerd 
hoe het inwerken verliep, en hoe de GV groepen functioneren. Inhoudelijk wordt er gewerkt aan de kaderbrief. Dinsdag 75 
zijn Kipras, Jaco en Izi langs geweest bij Erik Boels, hoofd financiën en controle van het maagdenhuis om specifiekere 
vragen te kunnen stellen waar de rector naar alle waarschijnlijkheid geen antwoord op zal hebben. Op het 
maagdenhuisweekend kwam naar voren dat op verschillende faculteiten (AMC, ACTA) studenten bovenop het 
collegegeld extra kosten moeten maken om het onderwijs te kunnen volgen (verplichte readers, tandartsstoelen huren). 
Dit mag niet, dus we zullen dit oppakken in samenwerking met de desbetreffende faculteiten. 80 

V&C  Vorige week is de Intreebeurs geweest. Dit was ontzettend leuk en we hebben veel studenten gesproken. Het 
genereren van likes bleek echter een uitdaging. Verder zijn er cadeaus aangeschaft die we geven aan de oude raad tijdens 
het overdrachtsdiner. Wil je weten wat we gaan geven benader mij dan even. Gezien het krappe tijdspad is dit niet eerst in 
de PV behandeld. Deze week zal de huisstijl naar de FSR’en en ook de CSR gecommuniceerd worden. Jesse is hier 
verantwoordelijk voor. Daarnaast zullen Kyah en Jessica contact opnemen met Webton (website producent) om te 85 
bespreken wat er verder nog noodzakelijk is om te kunnen migreren van de oude naar de nieuwe site. Daarnaast 
verstrekken we de inlogcodes aan de FSR’en zodat ze content op hun pagina kunnen zetten. Dit is ook de week waarin de 
eerste WC-krant uit gaat komen. Cathelijne vraagt hoeveel facebooks likes er waren. Helaas waren het er niet veel. Een 
probleem was dat er geen internetverbinding in de hal was.  
 90 
Sociale Commissie 
 

5. Vaststellen agenda 

De agenda wordt vastgesteld.  
 95 
6. Corvee 
Jessica heeft een conceptrooster voor het corvee gemaakt. Zij vraagt de raad of hij het rooster wil aannemen. De taken 
voor de corveedienst staan rechts op het papier. Farah vindt een corveerooster noodzakelijk, omdat niemand anders de 
verantwoordelijkheid neemt. Gaby is wel van mening, dat indien je geen corvee hebt, het niet betekent dat je helemaal 
niets hoeft te doen. Dit is ook een van de taken van de ploeg; anderen wijzen op het schoonmaken van de ruimtes. Sam 100 
wijst de raadsleden erop dat het corveeschema van woensdag tot woensdag loopt. Het is van belang dat de meeste taken 
voor het weekend gedaan zijn, zodat de kamer op maandag klaar voor gebruik is.  
 
130904-01 De CSR besluit unaniem om het corveerooster zoals dat gepresenteerd is tijdens de pv van  
   130904 aan te nemen. 105 
 
7. COBO 
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Anne-Louise heeft veel vooronderzoek gedaan. Van de raad wil zij weten of hij voor een duurdere locatie gaat of een 
goedkopere tent, zodat er meer budget over blijft voor drank en hapjes. Tariq vraagt of er bij een goedkopere locatie ook 
geen personeel is om te helpen. Dit hangt van de locatie af. Gaby vraagt wat het verschil in kosten is. Deze varieert tussen 110 
de 500-2300 euro. Soroosh ziet meer heil in een goedkopere locatie, zodat er meer geld is voor andere dingen. Bart vindt 
de keuze lastig, hij zou eerder voor een mooiere locatie kiezen, daarom kiest hij voor de middenweg. Farah is zeer te 
spreken over de locatie van vorig jaar en wil graag weer iets in die trend. Gaby wil liever een goedkopere plek. Zij heeft 
het moodboard van V&C gezien, waaruit bleek dat deze bij de student betrokken wil blijven. Een betaalbare plek is 
daarom van groot belang. Jessica ligt het budget voor de constitutieborrel nogmaals toe. Kyah ziet ook nog een verschil 115 
tussen de ‘fancy en chic’ en ‘hip’. Een goedkopere locatie kan met wat extra aankleding erg mooi worden. Farah vindt het 
kiezen lastig, omdat er nog onderhandeld moet worden. Anne-Louise weet dat er nog wel korting te regelen valt. Bart 
waarschuwt ervoor dat eigen personeel regelen voor problemen kan zorgen. Terugpakkend op de eerste discussie stelt 
Jessica dat mooi maken van een goedkopere locatie veel geld kan kosten. Gaby denkt vooral aan de boodschap die de 
borrel moet uitdragen. Het overdrachtsdiner is al een chique gelegenheid, de eigen borrel moet uitdragen dat de raad uit 120 
studenten bestaat. Vera wijst erop dat het nu gaat over duur of goedkoop en nog niet over formeel of informeel. Jessica 
vat samen dat er consensus is over een goedkopere locatie en dat Anne-Louise de verdere invulling van de borrel mag 
bedenken.  
 
8. Kaderbrief 125 
Dit agendapunt is een voorbereiding op de OV van later in de middag. Na een korte leespauze vraagt Sam of er 
raadsleden zijn met vragen voor Kipras. Bart vraagt naar betaling voor diploma’s behaald binnen de studieduur met een 
jaar. Dhr. Boels heeft hier gisteren met Izi over gesproken. Het idee dat studenten die na vier jaar stoppen met hun studie 
toch geld binnen brengen, vindt geen doorgang. Kyah ziet een probleem voor studenten die naar het buitenland willen of 
in een bestuur gaan. Waarschijnlijk wordt dit ontmoedigd. Kipras vindt dit punt zeer belangrijk, maar wil bij het 130 
kwaliteitsaspect blijven. Jessica vraagt naar de bulletpoint en Kipras geeft uitleg. Jessica is van mening dat het eerste 
bulletpoint ook van belang is voor het ov. Zij had het punt al goed begrepen, maar indien zij suggesties heeft kan zij deze 
aan Kipras en Izi sturen. Farah vraagt de schrijvers van het stuk om duidelijker te verwoorden wat het doel van het 
vergaderstuk is. Het doel dat er nu in het stuk staat is het bespreken van de vragen en het doel voor het ov is horen wat de 
rector vindt. Aan de hand hiervan kan de raad een standpunt in gaan nemen over de Kaderbrief.      135 
 

9. CSR in de media 

Er wordt hard aan de huisstijl gewerkt met als doel deze eind van de maand af te hebben. Sam heeft gesprekken gehad 
met de Folia, het Parool en AT5. Online zal er iets in de Folia komen. Daarnaast heeft Sam met Bureau Huisvesting 
gesproken. Tariq vraagt waarom de CSR wordt genoemd in het bericht in de Folia. Hier is naar gevraagd en de tekst is 140 
aangepast naar een verwijzing naar de FSR FNWI.  
 
10. Wvttk  

Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt. 
 145 
11. Rondvraag en sluiting 

Tariq vraagt naar het instemmingsverzoek dat binnen gaat komen over elektronisch toegangsbeheer. Dat komt eraan en 
wordt door O&F opgepakt. Farah zal proberen om de officiële raadsfoto om 18.00 te laten maken. Cathelijne meldt dat 
afmeldingen voor grote vergaderingen aan haar moeten worden medegedeeld. Gaat het om een commissievergadering, 
dan graag de commissievoorzitter contacteren. Daarnaast wil zij dat ieder zo veel mogelijk aanwezig is bij officiële 150 
vergaderingen.  
 
130904-03 Raadsleden geven afwezigheidsberichten voor raadsvergaderingen door aan Cathelijne. Voor  

commissievergaderingen geven zij hun afwezigheid door aan de commissievoorzitter. 
 155 
Sam sluit de vergadering om 11.47 
 
 
Besluitenlijst 
130828-01 De CSR besluit unaniem om positief te reageren op een numerus fixus op  160 
   Psychobiologie, nadat de raad zich kan vinden in de wijze van decentrale selectie.  
130904-01 De CSR besluit unaniem om het corveerooster zoals dat gepresenteerd is tijdens de pv van  
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   130904 aan te nemen. 
 
Actielijst 165 
130703-01 Commissie O&O schrijft een reactie op de brief van de FSR FEB over Internationalisering. 
130828-04 De oud-raadsleden stellen het Jaarverslag 2012-2013 vast per emailstemming. 
130904-01 De raadsleden nemen het HR door. Indien zij opmerkingen hebben geven zij dit door aan  

Sam.  
130904-02 Kandidaten voor de rol van ISO-afgevaardigde melden zich voor maandag 16.00 aan. 170 
130904-03 Raadsleden geven afwezigheidsberichten voor raadsvergaderingen door aan Cathelijne. Voor  

commissievergaderingen geven zij hun afwezigheid door aan de commissievoorzitter. 
 
Promemorie  
120905-02 Raadsleden leveren input voor de wc-krant aan Vera en voor de website aan Kyah. 175 
121024-02 De raad leest het pandreglement van CREA door en doet zijn uiterste best om zich aan de regels te 

houden. 
121205-02 De CSR besluit unaniem om de interne werkafspraken aan te nemen en zich hieraan te houden. 
130306-01 De CSR besluit unaniem om zich in te zetten om goede vergaderstukken te schrijven waarin alle relevante 

informatie op een gestructureerde manier wordt weergegeven. 180 
130417-02  De raadsleden houden het uitnodigingenoverzicht bij op de google-drive. 
130508-01 De CSR besluit unaniem om meer aandacht te besteden aan het verspreiden van informatie via sociale 

media en specifiek facebook, waaronder begrepen in ieder geval de adviezen. Informatie wordt voor 
derden begrijpelijk geschreven. Op de nieuwe website wordt het gemakkelijker gemaakt informatie apart 
te weblinken. 185 

130828-01 Raadsleden sturen agendaonderwerpen voor de pv door aan hun commissievoorzitter voordat  
de DB-vergadering plaatsvindt. 

130828-02 De raadsleden gebruiken bij binnenkomst en weggaan bij CREA het aan- en afwezigenbord. 
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