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Vergadering  PV 11-05-2021 
Tijd  18:00 
Voorzitter Manish Jhinkoe-Rai 
Aanwezig Robin Wacanno, Daan Rademaekers (Daan R), Sara dos Santos Gigante, Ilse 
Altenburg, Margot Brinkhof, Daan Jellema (Daan J), Gerben Koopman, Chris Rotgans, Fijke Oei 
Afwezig  Daan Schoppink (Daan S), Parcival Maissan 
Notulist  Amber Cornelissen 
Gast:  Hilal Demirel  
 
 

1. Opening 
Voorzitter Manish opent de vergadering om 18:04. 
 

2. Notulen & Actielijst 
Notulen zijn goedgekeurd. 
(PV-210406-07) Actie Margot - Publiceer brief over reces op de website voor 20 april Gedaan  

(PV-210420-01) Actie Sara en Daan J: Agendeer FSP binnen de commissie Gedaan  
(PV-210420-02) Actie Robin en Gerben - Stel brief over aanstelling OD op  en stuur naar Manish 
- 21 april Gedaan  
(PV-210420-03) Actie Manish - Lees brief over de OD - 21 april Gedaan  
(PV-210420-04) Actie Robin - Stuur brief aanstelling OD naar de decaan - 23 april Gedaan 
 

3. Post 
In 

Robin: Kees heeft een mail gestuurd over het printen. onze printpas was opgeheven, iedereen 

heeft nu op zijn persoonlijke studentenkaart gratis printen en koffie tot het einde van het 

raadsjaar. Kees hebben we gisteren gesproken en toegang tot Science Park voor ons wordt 

versoepeld dat we het niet meer hoeven aanvragen. Als DB is het handig om een schema te 

maken. Het printen kan gebruikt worden. 

 

Uit 

Robin: We hebben een mail gestuurd naar Kees over de ongevraagde adviezen waar nog geen 
antwoord op is. Daar is antwoord op. Er wordt aan gewerkt, de reacties liggen bij de decaan. 
Kees kon er niet heel veel meer aan doen. Dit gaat over cijferpublicatie, vakevaluatie en 
klachtenloket. Deze zijn over of naderen de 6 weken.  
 

4. Mededelingen 
Manish: Parcival is er niet, Gerben heeft zich afgemeld. Er zijn geen machtigingen afgegeven. 

Vanuit het DB is er duidelijk signaal afgegeven dat het niet wordt geaccepteerd is dat reacties op 

ongevraagde adviezen te laat terugkomen. Zeker als er een ironie in zit dat een stuk gaat over 

het te laat inleveren van cijfers.  
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Onze dochter studentenraad van de AUC zit ook op de vrijdagmail, let  op bij het schrijven van de 

updates.  

Daan J: Gaan zij ook wat zeggen in deze mail? 

Manish: Ze kijken vooral, ik denk niet dat ze actief aanwezig zijn. 

Daan R: Waarom zitten zij in de vrijdagmail? 

Manish: Om de agenda te krijgen. 

Daan R: Zij zijn hun eigen dingetje informeel.  

Manish: Wij zijn hun moeder faculteit formeel. 

Daan R: Formeel bestaan ze niet, ze hebben geen rechtsprakelijke positie. Het is belangrijker dat 

wij weten wat zij doen want wij zijn verantwoordelijk voor hen. 

Manish: Het loopt via de VU. 

Daan R: Het studentendeel loopt via de VU . Ik vroeg me af wat het idee achter de constructie 

was achter het krijgen van onze stukken. 

Manish: Wil je dat niet? 

Daan R: Dat niet maar ik was verbaasd. 

Manish: Ze waren benieuwd wat er op hun moeder faculteit gebeurd.  

Daan J: Staan ze in de vertrouwelijke? 

Manish: Nee die blijft vertrouwelijk.  

 
5. Update CSR  

Daan R: Gisteren heeft de CSR het fair play agreement besproken. We hebben hier nog niet over 
gestemd maar vooral wat dingen aangedragen die duidelijker moeten. Het agreement wordt als 
het goed is besproken met de partijen in de komende weken. Verder hebben we het gisteren ook 
gehad over een sustainability officer zodat er iemand op de UvA zit die zich bewust bezighoudt 
met duurzaamheid op de UvA. Het is belangrijk dat hier voldoende middelen voor zijn, op dit 
moment doet de green office een deel van dit werk maar deze zijn een onofficieel orgaan met 
weinig concrete middelen. Verder was het een korte vergadering.  
We zijn druk bezig met exchanges, we maken ons hier druk over. Er is morgen een gesprek 
tussen studenten en CvB. Wij willen dat er maatwerk wordt geregeld. 
Manish: Dat sluit aan wat Robin heeft doorgestuurd, de brandbrief. 
Manish: Wanneer gaat de CSR met reces? 
Daan R: Volgens mij een week eerder dan jullie. Volgens mijn agenda is het 28 juni. Er staat dan 
wel nog een OV gepland dus misschien is het toch wat later. 
Manish: Dat is handig om te weten. 
 

6. Vaststellen agenda
1. Opening 
2. Notulen en Actielijst 
3. Post in/uit 
4. Mededelingen 
5. Update CSR 
6. Vaststellen agenda 
7. Wijzigingen werkafspraken PR 
8. Bijvakinschrijvingen VU 
9. Bestuur FNWI [Vertrouwelijk] 
10. Commissieupdate ORC 
11. W.v.t.t.k.  
12. Wat gaat er naar de CSR? 
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13. Relevante updates taakgroepen en DB 
14. Evaluatie Stukken 
15. Evaluatie PV 
16. Rondvraag 
17. Actielijst 
18. Punten volgende agenda 
19. Sluiting  

De agenda is vastgesteld. 
 

7. Wijziging werkafspraken PR 
Manish: Er wordt vandaag niet over gestemd maar er is wel een discussie. 
 
Is het stuk duidelijk? Heeft er iemand vragen? 
Sara: Wat was de aanleiding? 
Daan J: Ik herinnerde me dat dit in de werkafspraken stond en ik wilde een pv-stuk hebben dus 
toen heb ik deze geschreven. 
 
Mist er informatie? 
 
Kloppen stemvoorstellen 1 2 en 3? 
 
Missen er stemvoorstellen? 
 
Manish: Bij stemvoorstel 3 mist er wie moet vaststellen dat er misbruik van de 
communicatiekanalen is? 
Daan J: Dat kan iedereen aandragen. We kunnen dit alles ook als 1 stemvoorstel instemmen 
maar apart leek me netter. 
Manish: De gedachte is dat de commissie gaat bespreken of er misbruik is van de 
communicatiekanalen? 
Daan J: Bij de commissie kan worden aangegeven dat er misbruik is gemaakt en dan wordt het 
wel of niet verwijderd.  
Manish: Kan dat als additie in dit stuk? 
Daan J: Ik vind het niet nodig maar als jij er vrolijk van wordt. 
 
Missen er voor- en of nadelen? 
 
Discussie stemvoorstel 1 
 
Discussie stemvoorstel 2 
 
Discussie stemvoorstel 3 
Robin:  Ik snap het idee maar in gevallen waarin bepaald moet worden over misbruik is het 
belangrijk dat het DB hierin een taak heeft. Een bestuur is wel eindverantwoordelijk. Die moeten 
hierin een rol blijven spelen. Ik vind het apart. FPC is verantwoordelijk voor de social media en 
alleen zij kunnen zeggen wat er geplaatst mag worden? Zij zijn als enige verantwoordelijk voor 
het checken en de plaatsing? Is het idee van stemvoorstel 3 dan dat er  een manier is om de 
mensen die binnen FPC iets plaatsen te kunnen controleren. Volgens de rest van de regels 
kunnen andere mensen niks plaatsen. Ik snap het sentiment maar het voelt een beetje alsof alles 
binnen FPC wordt getrokken. Ik snap dat het jullie ding is. 
Daan J: Wat je zegt klopt: het idee van stemvoorstel 3 is dat leden geen misbruik maken van de 
kanalen. Het is niet de bedoeling dat andere mensen er op posten, dat is de facto al zo. Ik zie niet 
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snel voor me dat er misbruik wordt gemaakt door een complete commissie. Je kan de keus voor 
het verwijderen bij het DB houden. Het leek me ook handig om het binnen het FPC te houden 
zodat je snel kan handelen. 
Robin: In onze raad is jullie commissie de helft maar soms is de FPC niet de helft. Ik vind het 
apart om al deze bevoegdheden bij de commissie neer te leggen.  Er moet altijd over gestemd 
worden maar het voelt alsof de acties van de commissies binnen de commissie getrokken 
worden zonder dat de rest van de raad kan zien wat er speelt.  
Manish: Het wordt te veel intern? 
Robin: Bij stemvoorstel 3 denk ik dat bij gevallen van misbruik dit de taak is van bestuur.  
Manish: Jij wil het stemvoorstel 3 aanpassen naar dat het misbruik wordt geconstateerd door 
het DB? 
Robin: Het constateren zou iedereen moeten kunnen, het zou kunnen worden FPC en DB 
gezamenlijk. Het lijkt me goed om in gevallen van misbruik een externe blik te hebben voor een 
oordeel. 
Daan J: De eerste twee zijn zo geformuleerd dat anderen wel input kunnen hebben, dat is goed 
opgemerkt. De derde kunnen we aanpassen dat het door het DB gedaan wordt. Als de hele raad 
het moet doen dan duurt het te lang. Kan Manish hierover peilen? 
Manish: Ja gaan we zo doen, 
Gerben: We gaan er van uit dat FPC fout zou kunnen handelen, dat kan bestuur ook doen. We 
moeten kiezen wie we vertrouwen. 
Manish: Het DB zou je wel naar huis kunnen sturen en de FPC niet.  
Robin: Wat Gerben zegt klopt maar het DB is eindverantwoordelijk. 
Manish: We gaan peilen om een deel van stemvoorstel 3 te veranderen ‘verwijderen in overleg 
met DB’ in plaats van ‘met de FPC’ 

Stemvoorstel 3: De FSR FNWI 20/21 wijzigt artikel 6 lid 14 naar het volgende: In gevallen 

van misbruik van de communicatiekanalen mogen de beheerders van de 

communicatiekanalen berichten verwijderen in overleg met de DB. in plaats van de FPC 

 
Peilen 
9 positief 1 neutraal 0 negatief 
 
Manish: Volgens de nieuwe peiling heeft de commissie de nieuwe bevoegdheid niet meer en 
wordt dit meegenomen in het nieuwe stuk. 
 
Is er input op het geheel? 
 

8. Bijvakinschrijvingen VU 
Manish: Het is een brainstormsessie. 
 
Is het stuk duidelijk? 
Margot: Ik doe biomedische wetenschappen maar wat zijn bijvakken? 
Fijke: Er zijn interdisciplinaire bijvakken die je kan volgen aan de VU en andere vakken 
waarvoor geen vereisten zijn. Je kunt je daarvoor inschrijven als bijvakstudent en dat staat 
aangegeven op de VU website. 
Manish: Je kan vakken volgen van andere faculteiten zonder vereiste voorkennis, de VU is daar 
heel makkelijk in. 
Daan J: Die bijvakken zijn om keuzeruimte en minoren op te vullen? Kan dat sowieso niet al? 
Robin: Het staat je vrij om bijvakken te volgen alleen moet je wel ingeschreven staan als 
gaststudent als minor student. Dat is gedoe. Ik denk dat het idee is dat je standaard als 
gaststudent ingeschreven staat.  
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Fijke: Dat klopt. 
Sara: Ik ben me aan het inschrijven als bijvakstudent op de VU, er komt best wel wat bij kijken. Je 
moet veel documenten inleveren. Het zou ideaal zijn als dat automatisch geregeld wordt. We 
moeten niet te verwant worden met de VU want er zouden misschien consequenties aan kunnen 
zitten. 
Robin: Ik weet dat de VU vraagt om toestemming van jouw studieadviseur dat je dat kan. Dat 
soort verplichtingen vind ik onnodig. De drempel verlagen vind ik een goed idee. 
Gerben: Ik zou Sara’s punt toespitsen, dat was de casus. We willen een bijvak voor wiskunde 
maar niet joint degree. We zoeken naar het vrijwillige.  
Daan J: Wat zijn de mogelijke nadelen? We willen niet te verwant raken maar heeft het impact op 
onze OER’en, onze positie op raad? Op welke concrete punten moet je letten? 
Sara: Het zou UvA breed zijn, nee faculteitsbreed en niet per opleiding. 
Robin: De problemen zijn praktisch want het is extra werk voor de mensen. Je volgt een vak bij 
een andere studie, er zitten geen rare eisen aan dat wij ons als UvA aan dingen moeten houden. 
Je bent student aan de VU en kunt de studiepunten meenemen. Ik denk niet dat er voor ons 
negatieve gevolgen aan zetten. Er zijn al gaststudenten en daar is niks negatiefs aan. Met dit plan 
gebeurt het standaard voor de studenten. 
Manish: Daarmee kunnen we wel verwachten dat het ook andersom kan gebeuren. Voor het DT 
zou dit een mogelijkheid zijn om joint degrees meer door te drukken.  
Gerben: Jouw laatste argument is een slippery slope, dat is een drogreden. Wij doen dit al maar 
dit is niet opgenomen in de OER. Examencommissie keurt het los goed, je kan het ook in 
Singapore doen. Het verschil is dat we studenten zijn bij de VU en niet door het papierwerk heen 
moeten. 
Daan J: Als de administratie het enige nadeel is dan ben ik voor. Ze hebben qua joint degrees al 
ervaring met mensen in dubbele systemen. Er moet wel een belangrijk onderscheid blijven 
tussen bijvakstudenten en joint degrees. 
Robin: Het lijkt me goed als het beide kanten op gaat want je vergroot het aanbod aan vakken. 
Het zou mooi zijn of dit UvA-breed kan want het lijkt me een kleine stap. We willen twee 
universiteiten maar je kan wel vakken volgen bij elkaar. Zo kunnen de dingen die al kunnen wat 
makkelijker voor studenten. 
Manish: Wat als er een vak is wat weinig bezocht wordt door studenten van de eigen opleiding 
maar er animo is vanuit de VU. Hoe zit het daarmee? 
Robin: Dat lijkt mij positief. Ik had een VU vak waar alleen UvA studenten zaten.  Iemand moet 
het vak organiseren en als de studenten van een andere universiteit komen dan is dat alleen 
maar goed. Zo zouden kleine vakken juist meer publiek krijgen.  
Manish: Wat gebeurt er als een vak wordt gecanceld maar er zijn wel veel aanmeldingen vanuit 
de VU, waar de UvA niet voor betaald wordt? 
Robin: Ik weet niet hoe dit zit, er moet naar gekeken worden. Er zijn wel al kleine vakken met 
beweging tussen universiteiten. In het ergste geval zijn er manieren om dat uit te wisselen.  
Daan R: Er is veel goede samenwerkingen met de VU maar elke keer dat  we meer gaan 
samenwerken wordt het genormaliseerd en dat kan de illusie geven dat we meer willen 
samenwerken. Voor je het weet wordt het moeilijk om nee te zeggen. De samenwerking met de 
VU heeft ervoor gezorgd dat cijfer afronding niet kon doorgaan. We konden hierdoor soms 
minder eigen beleid maken. Dat is belangrijk om niet te vergeten want je geeft identiteit op.  
Fijke: Hier kan ik wel wat mee.  
 

9. FNWI Bestuur [Vertrouwelijk] 
 

10. Commissieupdate ORC 
Robin: Margot en Chris hun internet is uitgevallen. Dat is een groot deel van de FPC, ik weet niet 
of het handig is om dit nu te doen. 
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Sara: Ik ben er misschien volgende week niet. 
Manish: Ik doe een vijf minuten pauze.  
Ilse: De wifi was uitgevallen en ze zijn het nu aan het opstarten. 
Pauze 
Sara: Het heeft hetzelfde format als vorige keer. Het verleden is de periode februari tot mei. Het 
ging veel om de OER’en maar er waren ook andere dingen. Er was een FOC, bekendheid 
belangrijke reglementen, de bijvakinschrijving van de VU, herbenoemingen, selectieprocedure 
van KI, en de concept-OER’en.  
Ons eerste FOC was in november en in maart was het tweede FOC. We hadden pizza, er waren 
veel FOC’s. Verder was het de perfecte tijd want het was vlak voor de concept-OER’en een paar 
belangrijke agendapunten konden we adviseren. We hebben vakevaluaties besproken, 
toelatingseisen van de master, verplichte werkcolleges en honoursprogramma. Dat laten we zo 
tot het FSP aan het bod komt. We hadden bekendheid belangrijke reglementen. Dat ziet er super 
netjes uit. Er wordt wellicht op social media aandacht aan besteed. De afgelopen paar maanden 
ging het op deze manier. Bijvakinschrijving van de VU is langsgekomen, er was mailcontact met 
de studentenraad van de VU. We wilde het er als raad nog over hebben. Dat gaan we nu 
verwerken. We hadden het over de selectieprocedure van KI. Dat was een punt van vorig jaar 
qua de capaciteit van masters. Doordat numerus fixus is afgeschaft is er een instroom aan 
masterstudenten. Het is besproken op het IO en BO. We waren voorbereid en we waren positief 
verrast dat het DT positief was en voorstellen deed om de capaciteit te vergroten. We zijn bezig 
geweest met de masters van de universiteiten in heel nederland uitzoeken. We kregen de 
concepten binnen en hebben die doorgelezen, we hadden al adviestabellen klaarliggen en daar 
waren de veranderingen in gewerkt. Nu is alles doorgemaild naar Annemarie en de OD’s. Er is 
heel veel gelezen en er zijn pv-stukken gelezen.. De grootste verandering is de terugkoppeling 
voor vakevaluaties, de toelatingseisen van de masters en de harmonisering van taaleisen. Er is 
allemaal over gestemd. Vandaag was het onderwijsgesprek met Annemarie, de OC’s en de OR. 
Het was een goede discussie. Vakevaluaties is niet aan bod gekomen. De OD’s nemen regelmatig 
contact met ons op. De OER-A was vooral verplichte werkcolleges en de geldigheidsduur van de 
OER. Daar hebben we over gestemd. 
Het heden, we zijn in mei. We focussen onze aandacht op de OER’en. Er komt een derde FOC aan, 
de opening van colleges na corona staat op de agenda. De OER’en worden besproken worden. 
We pakken de bijvakinschrijving van de VU op en de kwaliteitsgelden willen we afpakken. Dit is 
mei. 
De toekomst is tot jullie. De dossiers die we willen oppakken en afronden staan hier. Er zit wel 
structuur in. Iedereen heeft een eigen dossier. De OER’en pakken we allemaal op. Het FSP zit 
eraan te komen en houden we ons allemaal mee bezig. Daarnaast heeft iedereen een eigen 
dossier. Die zullen we gaan afronden omdat het niet meer haalbaar is om het realiseren. Een 
aantal dossiers moeten duidelijke archiefstukken over geschreven worden zodat de volgende 
raad ermee aan de slag kan. Een aantal dossiers worden nog opgepakt tot het einde van het jaar 
 
Daan J: Ik vond de visualisering van de dossiers heel mooi gedaan. Heel erg bedankt ORC voor 
alle inzet qua de OER’en. 
Manish: Daar sluit ik me bij aan. Ik wil iedereen nog meegeven om aan het FSP te denken, die 
komt eraan.  
 

11. W.v.t.t.k.  
Er is verder niks ter tafel gekomen. 
 

12. Wat gaat er naar de CSR? 
Er gaan deze week geen dossiers naar de CSR. 
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13. Relevante updates commissies en DB  
Hilal: In de DT-vergadering was een belangrijk agendapunt de conceptversie van de FSP. Die ligt 
nu natuurlijk bij verschillende instanties ook, waaronder bij jullie. 
  
Ik vroeg me af of jullie nog van plan zijn om inhoudelijk te reageren/adviseren over de exchange 
programma’s die zijn afgelast. Ik zal het meenemen tijdens de rondvraag. 
 
Manish: Hierbij dan een DB-update. 
Deze week heeft het DB gekeken naar een aantal zaken die belangrijk zijn (in onze ogen): 
- raadsuitje 
- training  
 
Hier zal Chris ons op korte termijn verder over informeren. 
Daarnaast gaat het DB na het reces nieuwe dossiers oppakken.  
Op 12 mei zullen we de dossiers die het DB nodig/belangrijk vindt vaststellen en dan zal ik deze 
met jullie communiceren. 
 
Mochten de commissies nog punten willen aandragen voor het DB of voor mij? Laat het dan mij 
op korte termijn weten. 
 
Tot slot: het DB is inmiddels op de hoogte van de late beantwoording van het DT op ons eerste 
ongevraagd advies (cijferpublicaties).  
Onze secretaris is bezig met het leggen van contacten met het DT om te kijken waar de reactie 
blijft. 
Het DB heeft vastgesteld dat het te laat aanleveren van een schriftelijke reactie door het DT op 
een ongevraagd advies niet te veroorloven is. 
Zeker met dit stuk zou het enorm ironisch zijn als een schriftelijke reactie zelf te laat 
gepubliceerd zou worden. 
 
Het DB dus ook op letten bij de overige stukken. 
 
Robin: Hierbij een update over de inwerktaakgroepvergadering die vorige week heeft 
plaatsgevonden. 
 
De taakgroep heeft een voorlopige planning gemaakt voor de verschillende inwerkactiviteiten 
die er als volgt uitziet: 

● 14-06: Startavond 
● 16-06: Belbin-training 
● 21-06: BOB-training 
● 24-06: Oefenen PV-stukken 
● 25-06: Verkiezing functies 
● 26-06: Casus (op SP) 
● 29-06 + 30-06: Trainingen, overdracht dossiers en structuurindeling (op SP) 

Verder gaan we komende weken aan de slag met de inhoud van de inwerkmomenten en de 
inhoud van de inwerkmap. We willen iedereen vragen om op basis van eigen ervaring even 
naar de inwerkmap van vorig jaar te kijken, en suggesties voor aanvulling of 
verbeteringen. Dit kan beide in het volgende bestand: 
https://docs.google.com/document/d/1CC9Ps94eYlTWJZcVgQKVVhoOamMJ37vpYCicCfq
HrO0/edit?usp=sharing. 

https://docs.google.com/document/d/1CC9Ps94eYlTWJZcVgQKVVhoOamMJ37vpYCicCfqHrO0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1CC9Ps94eYlTWJZcVgQKVVhoOamMJ37vpYCicCfqHrO0/edit?usp=sharing
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14. Evaluatie stukken 
Er zijn geen evaluatiepunten voor de stukken. 
 

15. Evaluatie PV 
Manish: Het was fijn om een pv te hebben.  
 

16. Rondvraag 
Daan J: Heeft iedereen een leuke vakantie gehad?  
Margot: Morgen is BVO, ik heb dan geen zoomlink. Kan ik die van pv gebruiken? Wil Robin mij 
dan host maken.  
Robin: Vanuit mijn update voor de inwerktaakgroep had ik de vraag gesteld of mensen 
commentaar kunnen leveren op de inwerkmap. Het zou fijn zijn als de mensen met bepaalde 
verantwoordelijkheden afgelopen jaar hier naar willen kijken. Jullie hoeven geen nieuwe 
stukken te schrijven maar het is fijn om aan te geven wat beter kan of anders kan.  
Daan J: Is er nog een specifieke deadline? 
Robin: Het zou fijn zijn dat het deze week kan. Waarschijnlijk is 99% prima.  
Hilal: Ik vroeg me af, Peter had veel boze mails over exchange ontvangen van de studenten 
alleen de FSR had er nog geen inhoudelijke commentaar over geleverd.  Houdt alleen de CSR zich 
hiermee bezig? 
Daan R: Het is centraal geregeld en niet facultair, daarom zijn wij er centraal mee bezig. Dinsdag 
is overleg met de CvB en dan wordt het besproken.  
Amber: Is pas vanaf vandaag bekend dat maandag het IO is want dat vind ik redelijk kort van 
tevoren? 
Robin: Er is eerder een email gestuurd en het is tijdens het pv gezegd. 
Amber: Ik heb geen email ontvangen. 
Daan J: De strekking is dat het handig is dat het tegen de AS wordt gezegd denk ik. 
Robin: Ik moet het bekijken, ik zal kijken wat er mis is gegaan. 
 

17. Actielijst 
(PV-210510-01) Actie Sara en Daan R - Schrijf een brief inzake de herbenoeming van de decaan 
FNWI voor 11 mei 
(PV-210510-02)  Actie Manish - Lees brief inzake herbenoeming decaan FNWI voor 11 mei 
(PV-210510-03)  Actie Robin - Verstuur brief inzake herbenoeming van de decaan FNWI voor 12 
mei 09.00 
(PV-210510-04)  Actie Sara - Verstuur powerpoint in pdf naar Robin voor 17 mei 
(PV-210510-05)  Actie Robin - Voeg powerpoint in pdf toe aan de stukken voor 18 mei 
 

18. Punten volgende agenda 
Manish: Ik heb gezien dat de zeswekenplanning wordt ingevuld. Doe dit.  
 

19. Sluiting 
Voorzitter Manish sluit de vergadering om 19:27. 


