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Aanwezig: Hannah van Kolfschooten, Julia Verheul, Sacha van Ligten, Lodewijk van Eeden, Lu-9 

cas Wolthuis Scheeres, Mathijs IJkhout, Alessandro Farris, Julia Verheul, Emre Yüksel, Jorien 10 

Reestman en Catherine van Es. 11 

Afwezig: Alessandro Farris.  12 

Gasten: Jordi Beckman. 13 

Notulist: Nina Visser. 14 

Agenda 15 

1. Opening en vaststellen agenda  16 

Hannah opent de vergadering om 18:04 17 

2. Vaststellen notulen   18 

De notulen worden vastgesteld zonder wijzigingen. 19 

3. Binnengekomen post 20 

- De secretaris van de OC’s heeft een bericht gestuurd over iemand die uit een OC stapt. 21 

Dit wordt behandeld bij het agendapunt. 22 

- CSR campagne financiering. Lodewijk geeft aan dat we een raadsstandpunt in kunnen 23 

nemen of we wijken af zonder de CSR te raadplegen. Het raadsstandpunt is dat al het 24 

geld eerlijk verdeeld moet worden, onafhankelijk van het aantal zetels. Lodewijk zal dit 25 

naar de CSR mailen. 26 

- De medezeggenschapsmonitor moet worden ingevuld. 27 

- Nina heeft de concept notulen van de OV gemaild. Iedereen moet hier even naar kijken 28 

en het is de bedoeling dat er verder wordt gewerkt in het bestand van Hannah. De 29 

deadline is vrijdagavond 4 maart.  30 

 31 
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AP 160301-01 Lodewijk mailt het raadsstandpunt over de campagne financiering naar 32 

de CSR. 33 

AP 160301-02 Iedereen kijkt voor vrijdagavond 4 maart naar de OV notulen. 34 

 35 

4. Mededelingen 36 

- Julia en Catherine hebben net een gesprek gehad over het civiel effectbij PPLE. Dit pro-37 

ces verloopt zeer langzaam. Het probleem is dat er niemand echt met deze taak bezig 38 

is. Er wordt nu waarschijnlijk gekeken naar een parallelprogramma en wat vakken op 39 

de FdR. Het plan is nog niet af, maar er moet begin mei wel duidelijkheid zijn voor de 40 

huidige studenten.   41 

- Collegepraatjes. Sacha vindt het vervelend dat mensen de helft van de mensen hun col-42 

legepraatje is vergeten. De mensen die niet zijn geweest moet dit nog even inhalen. 43 

Hannah meldt dat het bij Recht en Menselijk gedrag geen mogelijkheid is om een 44 

praatje te geven. Dit zal dus bij Ondernemingsrecht moeten voor de derdejaars. Han-45 

nah geeft aan dat de flyers op zijn, dus dat  daar nog even iets op worden bedacht. 46 

Hannah wil dat er stukje over de verkiezingen in het studentennieuws moet komen, dit 47 

moet naar Ine van Zeeland worden gestuurd.  48 

- Gesprek Dymph. Hannah en Lucas hebben een gesprek gehad over de benoemingspro-49 

cedure decaan. Lucas geeft aan dat de FdR één van de drie procedures die bedacht wa-50 

ren heeft uitgevoerd. Dymph gaf aan dat er best veel ruimte binnen de procedure was. 51 

Lucas geeft aan dat het jammer is dat de FSR dat niet heeft beseft en dat daar geen ge-52 

bruik van is gemaakt. De grootste fout was dat er te veel gehaast werd, terwijl allang 53 

duidelijk was dat Du Perron wegging.  Vanuit de SoCo werd niet duidelijk gecommuni-54 

ceerd, terwijl er wel veel transparantie naar de faculteit mogelijk was. Daarnaast gaf 55 

Dymph aan dat er best een student in de sollicitatiecommissie had gekund. Lucas vindt 56 

dat de grootste les voor de FSR is dat we veel meer assertief hadden kunnen zijn.  57 

 58 

AP 160301-03 PR mailt Ine van Zeeland met een berichtje over de verkiezingen voor in 59 

het studentennieuws.  60 

5. CSR update 61 

Lucas geeft aan dat de GV instemmingsrecht heeft op de voorinvesteringen. Hij wil graag 62 

weten wat de FSR wil dat hij stemt. Hij heeft alle stukken naar iedereen gemaild. Julia geeft aan 63 

dat ze het idee heeft dat door het kiezen van een thema het lijkt alsof er geld wordt gestopt in 64 

een plan van de UvA wat er toch al lag. Lodewijk vindt dat je geldstromen niet hoeft te onder-65 

scheiden, het geld wordt toch wel uitgegeven. De conclusie is dat iedereen voor morgen 18:00 66 

zijn/haar mening over de voorinvesteringen mailt naar Julia. Julia zal vervolgens een mail over 67 

schrijven naar de CSR. 68 

Daarnaast vertelt Lucas over dat de CSR het over de plannen van de UB heeft gehad. De UB 69 

zal of naar het Binnengasthuisterrein verhuizen, of naar de OMHP.  70 

 71 

AP 160301-04 Iedereen mailt voor morgen 18:00 zijn/haar mening over de voorinveste-72 

ringen naar Julia. Julia zal vervolgens een mail over schrijven naar de CSR. 73 

 74 
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6. Benoeming OC-leden 75 

De CSR heeft een voorstel liggen over de benoeming van de OC-leden. Het nieuwe plan is 76 

dat de oude OC’s de nieuwe benoemen, samen met een FSR-lid. De FSR geeft aan dat het sys-77 

teem op de FdR beter werkt. Hier benoemt de FSR samen met het bestuur de OC’s. Daarnaast 78 

wil Hannah niet dat dit centraal wordt vastgelegd. Iedereen sluit zich hierbij aan. 79 

 80 

AP 160301-05 Hannah mailt de CSR over de OC-leden. 81 

 82 

7. Brief examencommissie 83 

Hannah geeft aan dat er heel veel handtekeningen zijn verzameld en dat ze hele positieve 84 

reacties krijgt. De OR wil niet ondertekenen, omdat het te ver afstaat van de medewerkers. Meer 85 

breed staan ze wel achter de te grote onafhankelijkheid van de Examencommissie, dit zal een 86 

GV onderwerp worden. Iedereen vindt het goed als Hannah deze week de brief verstuurt.  87 

Jorien vraagt of we voor de afvaller binnen de OC een vacature moeten openen of dat we 88 

het de OC onderling op moeten laten lossen. Iedereen is van mening dat er een vacature moet 89 

worden geopend.  90 

 91 

AP 160301-06 Jorien mailt het mailtje van Claire door naar Julia en Hannah door. 92 

 93 

8. Huisvesting 94 

Mathijs wil allereerst benadrukken dat hij het beter vindt als mensen zelf hun agendapun-95 

ten aangeven en dat er niet zomaar iets wordt opgezet. Mathijs vertelt over het gesprek met 96 

Daan Dutihl. Allereerst is het belangrijk om te weten dat het gebouw 30 juni af is en dat het 97 

de vraag is wanneer de verhuizing dan zal plaatsvinden. In april komt meer zekerheid over 98 

deze datum. Daan heeft de problemen die bij REC-B met het klimaat heerste doorgegeven, 99 

zodat die REC-A kunnen worden voorkomen. Ook gaf Daan aan dat hij niks wist over een 100 

stilteruimte in REC-A. Als laatste kwam aan bod dat nog niet duidelijk is hoe de commercië-101 

le ruimtes worden ingericht, maar dat Deloitte daar voor is ingehuurd.  102 

 103 

Mathijs vertelt over zijn samenwerkingsplan voor de studieverenigingen. Hij heeft zijn plan 104 

gebaseerd op het model wat ze bij de JFR in Rotterdam hebben.  Dit houdt in dat er een dis-105 

puten systeem wordt gehanteerd. Alle verenigingen vormen dan verschillende disputen 106 

onder één vereniging. Nina vindt dat er meerdere plannen moeten liggen, zodat niet één 107 

plan meteen wordt afgekraakt en het daar bij blijft.  Ook vindt ze het belangrijk dat er ge-108 

lijkwaardigheid in het bestuur is. Dit zou inhouden dat alle verenigingen een zetel in het 109 

bestuur zouden hebben en zo verschillende specialisatiestromen zouden vertegenwoordi-110 

gen. Hannah en Lucas vertellen over ALPHA, het systeem van geesteswetenschappen. Daar 111 

is één overkoepelende vereniging die alle verenigingen vertegenwoordigd en waar ook al-112 

leen maar verenigingen lid van zijn. Hannah geeft aan dat ze het jammer vindt dat de plan-113 

nen niet op papier staat.  Ze heeft iedereen een mail gestuurd over wat er op papier moet. 114 

Daarnaast geeft ze aan dat het handig is om iemand te vragen het overleg te notuleren. Nina 115 

geeft aan dat in principe te willen doen. Aankomend overleg kan ze er echter niet bijzijn, 116 

dus kan het beste de secretaris van de JFAS worden gevraagd,  117 

 118 
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AP 160301-07 Het plan samenwerking studieverenigingen wordt verder uitgewerkt op 119 

papier. 120 

 121 

 122 

9. Wvttk 123 

 124 

10. Rondvraag 125 

Hannah sluit de vergadering om 19:21 126 

Actiepunten 127 

AP 151130-06 Er zullen flyers worden gemaakt om uit te delen. De eerste editie met OER 128 

artikelen. 129 

AP 160105-04 Iedereen mailt zijn/haar OC buddy over het verdwijnen van de  130 

masterkeuzevakken en de OER.  131 

AP 160202-01 Alessandro loopt langs Dirk-Jan om te kijken wat we moeten met het ac-132 

tiepunt om een bijeenkomst te organiseren.   133 

AP 160202-02 Mathijs gaat achter de studieverenigingen aan i.v.m. de verhuizing. 134 

AP 160202-05 Lucas komen voor volgende week met een plan voor een interview. Dit 135 

moet binnen 2 weken gerealiseerd zijn. 136 

AP 160202-06 HR G(O)V wordt op papier gezet voor de volgende GV. 137 

AP 160202-08 Alessandro vertelt over stilteruimte en lezingen. 138 

AP 160202-09 Emre neemt volgende week contact op met Salomons over zijn digitale 139 

plannen met de faculteit.  140 

AP 160202-13 Mathijs zal tijdens zijn contact op met de studieverenigingen het profile-141 

ringsfonds ook meenemen. 142 

AP 160902-04 Hannah en Julia gaan een brief opstellen met de bezuinigende faculteiten. 143 

AP 160902-06 Mathijs en Lodewijk nemen contact op met Nollkaemper over een inter-144 

view en zetten hier een plan voor op. Dit zal voor volgende PV geregeld zijn. 145 

AP 160902-10 Sacha mailt du Perron over arbeidsrecht in inleiding in het privaatrecht. 146 

AP 160902-11 Op de volgende OV wordt gevraagd hoe het zit met de houdbaarheid van 147 

tentamencijfers. 148 

AP 160216-01 Julia zorgt voor een voorbereidende stuk voor de vergadering met de 149 

commissie D&D. Iedereen die hier aan bij wil dragen mailt dit naar Julia.  150 

AP 160216-02 Evaluatie studentassessoren komt op de agenda. 151 

AP 160216-03 Feedback afgevaardigde CSR komt op de agenda. 152 

AP 160216-04 Sacha en Lodewijk maken een rooster voor de collegepraatjes. Sacha zal 153 

hiervoor en tekst schrijven en zorgt dat iedereen zich inschrijft op dit rooster. 154 

AP 160216-05 Emre maakt voor volgende week een ontwerp voor de wc-krant 155 

AP 160216-06 Lucas stuurt het tijdspad verkiezingen door.  156 

AP 160216-10 Hannah en Lucas werken aan het dossier overdracht. 157 

AP 160216-10 Lucas en Hannah gaan samen naar de OER vs Examencommissie kijken 158 

AP 160223-01 Lucas mailt dat Hannah ook bij de evaluatie is. 159 

AP 160223-02 benoemingsprocedure OC’s komt op de agenda 160 



  

Pagina 5 ~ 5 

AP 160223-03 Iedereen leest de mail van Iris over de selectieve masters en reageert in 161 

een reply to all. 162 

AP 160223-04 Iedereen gaat langs bij de proeftuin Blackboard. 163 

AP 160223-05 Sacha komt met een plan en een datum(prikker) voor gezelligheid. 164 

AP 160223-06 Hannah mailt de lijst met problemen naar Pieter en Eva.  165 

AP 160223-07 Mathijs maakt een volledige lijst met verenigingen en maakt als dit nodig 166 

is een verdeling wie waar langs gaat.  167 

AP 160223-08 Lucas stuurt de lijst met mensen die de Examencommissie brief kunnen 168 

ondertekenen door naar Hannah.  169 

AP 160223-09 Lucas schrijft een interview en stuurt dit rond. Mathijs en Lodewijk maken 170 

een afspraak met Nollkaemper voor de volgende vergadering.  171 

AP 160301-01 Lodewijk mailt het raadsstandpunt over de campagne financiering naar 172 

de CSR. 173 

AP 160301-02 Iedereen kijkt voor vrijdagavond 4 maart naar de OV notulen. 174 

AP 160301-03 PR mailt Ine van Zeeland met een berichtje over de verkiezingen voor in 175 

het studentennieuws.  176 

AP 160301-04 Iedereen mailt voor morgen 18:00 zijn/haar mening over de voorinveste-177 

ringen naar Julia. Julia zal vervolgens een mail over schrijven naar de CSR. 178 

AP 160301-05 Hannah mailt de CSR over de OC-leden. 179 

AP 160301-06 Jorien mailt het mailtje van Claire door naar Julia en Hannah door  180 

AP 160301-07 Het plan samenwerking studieverenigingen wordt verder uitgewerkt op 181 

papier. 182 

 183 

Pro memorie 184 

AP 160216-08 Medezeggenschapsreglement en faculteitsreglement uitprinten voor in-185 

werkweekend  186 

AP 160216-07 Iedereen leest het faculteitsreglement (studentenraad) voor volgende 187 

week. Er wordt dan gekeken waar de FSR nog aan kan werken. 188 

 189 


