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Vergadering  PV 24-08- 2021 
Voorzitter Robin Wacanno 
Aanwezig Robin Wacanno,   Daan Jellema (Daan J),  Sara dos Santos Gigante 
Afwezig  Daan Schoppink (Daan S), Fijke Oei, Manish Jhinkoe-Rai, Margot Brinkhof, 
Parcival Maissan, Chris Rotgans, Daan Rademaekers (Daan R), Gerben Koopman 
Notulist  Amber Cornelissen 
Gast:  Koen Oostinga 
 
 

1. Opening 
Voorzitter Robin opent de vergadering om 18:10.  

 
2. Notulen & Actielijst 

Robin: Heb je hier een quorum voor nodig? Mensen lezen ze toch niet. 
Notulen zijn goedgekeurd  
(PV-210622-01) Actie Robin - Schrijf instemmingsbrief OER-A en TER-A en stuur naar Manish 
24-6 - Gedaan  
(PV-210622-02) Actie ORC - Schrijf brief aangaande voorstellen voor het FSP 29-6 Gedaan 
(PV-210622-03) Actie FPC - Schrijf brief aangaande voorstellen voor het FSP 29-6 Gedaan  
(PV-210629-01) Actie ORC - schrijf instemmingsbrief OER’en B voor 12.00 30-6 Gedaan 
(PV-210629-02) Actie Robin - Het opvragen van een instemmingsverzoek voor het FSP - 1 juli - 
niet meer relevant 
Robin: Ik had juridische zaken gemaild en die zij dat we geen instemmingsrecht hebben dus daar 
gaat het DT aan vasthouden, we gaan dit nog bespreken bij ORC. Ik weet niet of mensen komen 
Daan J: Ik ga ook mensen herinneren aan de vergadering. 
Robin: Ik heb dit nog niet gedaan want we moeten kijken wat we verder willen. 
Daan J: Is  het FSP opgestuurd?? 
Robin: Ja. 
(PV-210629-03) Actie Chris, Ilse en Sara - Schrijf een eerste brief aangaande FSP instemming 1-7 
12.00 - Gedaan 
(PV-210629-04) Actie Robin - Verstuur brief aangaande FSP instemming 1-7 - Gedaan 
(PV-210629-05) Actie ORC - Stuur een instemmingsbrief naar Annemarie over de TER’s- 30-6 
12.00 - Gedaan 
(PV-210629-06) Actie Robin - Schrijf brief aangaande FR FNWI instemming - 30-6  - Gedaan 
(PV-210629-07) Actie Robin - Verstuur brief aangaande FR FNWI instemming 1-7 - Gedaan 
(PV-210629-08) Actie Robin - Schrijf een ongevraagd advies over de late reactie DT 30-8- nog 
niet gedaan 
 

3. Post 
In 

Robin: We hebben een kaartje van de ASVA ontvangen en we hebben een uitnodiging gekregen 

voor een CoBo van ACD. Ik heb hem in de agenda gezet. We hebben wat wijzigingen aan de 



 Facultaire 
Studentenraad 

                                                                                                     studentenraad.nl/fnwi  ~  fnwi@studentenraad.nl 
 
 

Pagina 2 / 5 

OER’en ontvangen. We hebben dingen ontvangen voor FSP over de introductie met Future 

Planet Studies en bèta gamma. Het lijkt ons goed als er iemand van ons bij zit. 

Daan J: Ik ga kijken wie er kan.  

Uit 

-Daan J: De uitnodiging voor onze DeCoBo is eruit gegaan.  
 

4. Mededelingen 
Robin: Manish heeft Daan J gemachtigd.  

Daan J: Chris en Margot hadden zich afgemeld. 

Daan J: Het is erg vervelend dat mensen niet zijn gekomen zonder zich af te melden, dat is stom.  

Robin: We hebben straks de borrel. 

 

5. Update CSR  
Robin: Er was geen update gestuurd maar ze waren wel met dingen bezig, ik ga hier achteraan.  
 

6. Vaststellen agenda 
Daan J: Kan canvas notificatie naar volgende week? 
Robin: Ja.

1. Opening 
2. Notulen en Actielijst 
3. Post in/uit 
4. Mededelingen 
5. Update CSR 
6. Vaststellen agenda 
7. Inhalen uitjes 
8. Uitgeven resterende bedrag op de raadsbegroting 
9. W.v.t.t.k.  
10. Wat gaat er naar de CSR? 
11. Relevante updates taakgroepen en DB 
12. Evaluatie Stukken 
13. Evaluatie PV 
14. Rondvraag 
15. Actielijst 
16. Punten volgende agenda 
17. Sluiting  

 
7. Inhalen uitjes 

Daan J:  Het doel was om te peilen hoeveel animo er was voor nog een weekendje weg 
organiseren en om te kijken of we dit los of samen met de nieuwe raad willen doen. Er zijn veel 
mensen nu niet aanwezig. Ik wil het van jullie weten. Wat een handige datum is en of we samen 
doen of twee weekenden.  
Robin: Ik snap je punt maar als animo meer dan 1 is dan is het goed.  
Sara: Gaat de efteling nog door? 
Daan J: Daar ga ik het nog over hebben. 
Robin: Het lijkt mij leuk.  
Daan J: We kunnen het peilen.  
Robin: Wie lijkt het leuk? 
Iedereen steekt zijn hand op  
Mensen vinden het goed om samen te doen 
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Daan J: We zijn dan met 19 man. Als je los gaat dan zit je op 10 mensen ongeveer. Je kan gewoon 
een groot huis halen. 
Robin: Ik vind het raar om twee keer weg te gaan.  
Daan J: Mijn plan is dat ik iedereen persoonlijk een berichtje stuur met deze twee vragen. Ik zou 
de optie pakken met de meeste stemmen. We hoeven het niet in te stemmen denk ik. Ik zat te 
denken om het laatste weekend van oktober te doen. 
Amber: Ik kan dan niet. 
Daan J: Ik zou het weekend de eerste periode doen. 
Amber: Ik heb gelogen ik kan wel. 
Daan J: Ik wil in de nieuwe raad hier een taakgroep voor opzetten en ik ga dit meteen doen.  
Koen: Je weet niet of mensen een of twee weekenden willen. 
Robin: Je kan er ook al voor kiezen om 1 weekend te doen. 
Sara: Je kunt er een doodle uit doen met 2 -3 weekenden. 
Daan: Ik ga het vragen aan mensen. 
Robin: We kunnen de taakgroep op het begin van het jaar maken. 
Daan J: Sommige mensen moeten de efteling Doodle nog invullen. 
Daan J: Momenteel lijkt het op 26 september. Ik prik hem voor volgende week. 
Robin: Komen de treinkaartjes van het raadsbudget? 
Daan J: We hebben een potje voor bonding. Lisa zei dat er vorig jaar ook dingen waren 
gedeclareerd van het jaar ervoor. 
Robin: Ik zag ze op ons overzicht dus ik weet niet of het van onze begroting af was.  
 

8. Uitgeven resterende bedrag op de raadsbegroting 
Robin: Ik heb een lijstje met ideeën.  
Daan J: We hebben nagedacht over dingen die we kunnen kopen, dat willen we doorlopen. De 
mensen die er niet bij zijn hebben hiervoor gekozen dus als ze input hadden willen leveren zijn 
ze nu te laat.. Het hoeft immers officieel niet langs de pv. We willen servies kopen, het huidige 
servies is bedorven. We hebben een archiefkast maar het is handig om een kast in de raadkamer 
te hebben. Het zou handiger zijn om een grote kast te kopen. We willen een waterkoker kopen, 
een nieuwe externe SSD voor archivering en een nieuw toetsenbord en muis. Het leek ons fijn 
om een draadloze speaker te kopen. Een tv leek ons handig om dingen op te laten zien. 
Misschien hebben mensen hier bezwaar tegen.  
Sara: Waar wil je het plaatsen? 
Robin: We hebben nog heel veel muur. 
Daan J: Je kan ook een chromecast doen. 
Robin: En het opname apparaat is ook handig 
Koen: Je hebt geen chromecast nodig als je een hdmi hebt. 
Daan J: Wel als je dingen van je mobiel wilt afspelen op de tv. 
Robin: Ja maar een chromecast is erg goedkoop. 
Koen: Is er tekort aan opslagruimte? 
Robin: Op dit moment niet  maar elke kast die we neerzetten gaat ten koste van werkruimte. 
Daan J: We willen die oude kast vervangen. Degene tegenover de bank, We hebben ook een 
opslaghok.  
Koen: Je kan een wandkast doen. 
Daan J: We mogen niet in de muur boren. 
Daan J: Een USB-C dock is ook handig.  
Robin: Het is fijn als je de schermen kan gebruiken, 
Koen: Kan het via bluetooth voor de muis voor afstand? 
Daan J: Internetkabels voor snel internet zijn ook handig. 
Robin: Ik heb een ding voor ethernetkabels maar er moeten kabels bij. 
Daan J: Een lichtkrant. 
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Koen: Hangt er een goede klok? 
Robin: Dat is een goed idee.  
Daan J: We willen planten kopen, fotolijstjes. 
Robin: Daan en ik zijn oude raadsfoto’s wezen opgraven, we kunnen rijtje maken. 
Daan J: De oudste is 2003/2004. We willen een nieuwe brievenbus.  
Robin: We gaan de komende dagen dit kopen. Ik wil een keer naar de sligro of de makro. Ik heb 
een auto en een rijbewijs nodig. 
Daan J: Ik wil best mee. Daan R heeft een rijbewijs. 
Sara: Misschien willen we nog extra pennen en papier. 
Koen: Mag promomateriaal ook? 
Daan J: Dit staat op het faculteits budget, we hebben zitzakken met ons logo erop en daarnaast 
hebben we bieropeners met ons FSR logo. Dit is erin gegraveerd. Dit gaan we bij de FI’s uitdelen 
en er worden flyers uitgedeeld. Er was een idee om zonnebrillen te bestellen maar het word snel 
duur. 
 

9. W.v.t.t.k.  
Niks verder ter tafel gekomen. 
 

10. Wat gaat er naar de CSR? 
Er gaat niks naar de CSR. 
 

11. Relevante updates commissies en DB  
Daan J: Heeft de ORC morgen de laatste vergadering. 
Sara: We moeten kijken of er nog eentje komt naar die van morgen. 
Daan J: FPC gaat nog een keer vergaderen. 
Robin: Als er morgen nog maar drie mensen zijn dan wordt het ook niet echt een vergadering.  
 

12. Evaluatie stukken 
Daan J: De deadlines moeten duidelijk zijn. De deadline was drie keer verplaatst. 

Robin: De laatste mail was net voor de deadline. 

 
13. Evaluatie PV 

Daan J: Het was nuttig, jammer dat er weinig mensen waren. Nu is er sowieso volgende week 
een pv.  
Robin: Het kan ook een mail stemming zijn. 
 

14. Rondvraag 
Koen: Ik heb genoten. 
 

15. Actielijst 
(PV-210629-08) Actie Robin - Schrijf een ongevraagd advies over de late reactie DT 30-8 
(PV-210824-01) Actie Daan J - Benader alle nieuwe en oude raadsleden met het idee voor het 
weekend 
(PV-210824-02) Actie: Daan R, Amber en Ilse - vul efteling doodle in 
(PV-210824-03) Actie iedereen - Stuur declaraties in via formulier naar Robin.  
 

16. Punten volgende agenda 
Robin: OD, de OER’en komen er nog aan, FSP, canvas notificatie 
Daan J: Mogelijk ga ik informeren over de DeCoBo. Verder komt er niks nieuws. 
Robin: Ik ga de realisatie presenteren denk ik. Heel veel mensen hebben nog niet mijn formulier 
ingevuld. 
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Sara: Is er een deadline voor de archiefstukken? 
Robin: Het liefst zo snel mogelijk, het liefst voor de nieuwe raad begint.  
 

17. Sluiting 
Voorzitter Robin sluit de vergadering om 18:52. 


