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Voorzitter Anniek Verstegen  
Aanwezig Robin Wacanno, Jessica Bakker, Sara Dos Santos Gigante, Noa Kluiters,  Eva 
Klaver, Daan Jellema 
Afwezig  Jolein Rau, Parcival Maissan, Manish Jhinkoe-Rai, Koen Oostinga 
Notulist  Amber Cornelissen 
Gast  Hilal Demirel  

 
 

1. Opening 
Voorzitter Anniek opent de vergadering om 18:05. 

 
2. Notulen & Actielijst 

Daan: Ik had een vraag over de notulen maar dat was niet belangrijk.  
 
(PV-2101005-01) Actie Manish - Schrijf update CSR en stuur naar de raad voor 6-10 12.00 - 
Gedaan 
(PV-2101005-02) Actie Robin - Stuur het implementatieplan van de green commitment van de 
vorige raad naar Koen - Gedaan 
Pro Memorie-01 Taakgroep archivering - Plan een eerste vergadering 

Pro Memorie-02 Taakgroep archivering - Maak inventarisering van de taken  
Pro Memorie -03 Taakgroep inwerken - Verwerk de stemmingsprocedure in de inwerkmap 
De notulen zijn goedgekeurd. 
 

3. Post 
In 

Robin: We hebben het informatiedossier van Kees ontvangen, dat is belangrijk om te lezen. Ik 

heb hem naar iedereen doorgestuurd. 

Daan: Ik heb hem nog niet. 

Robin: Ik stuur hem nogmaals. Van Peter hebben we een update over het FSP met een tijdlijn. 

We hebben een adviesaanvraag over de begroting en een e mail van de studentenvereniging 

student meditation. Ik heb het doorgestuurd met FPC. 

Daan: Hij is besproken tijdens de vergadering. 

Uit 

 
4. Mededelingen 

Anniek: Er waren twee stukken als nazendingen, ik heb dat liever niet tenzij er een goede reden 
is. Afmeldingen en machtigingen moeten via de mail gebeuren. Morgen is het BVO. Als je 
belangrijke dingen hebt voor de FSR updates dan ontvang ik graag een berichtje. Jessica komt 
wat later. Koen en Manish zijn er niet. Ze hebben Daan gemachtigd. Jolein heeft Jessica 
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gemachtigd en Parcival heeft niemand gemachtigd. Er kwam nog een punt over TAQT 
trainingen? 
Daan: Dat wordt een formulier via telegram gedaan. 
 

5. Updates commissies, taakgroepen, DB en CSR 
Daan: Afgelopen woensdag heeft de FPC de punten die wij hebben aangedragen bij het BO 
nabesproken. We zullen de mogelijkheid tot een tweede flux festival meenemen naar het BVO 
en onze suggestie over problemen bij werving zal binnenkort verwerkt worden in een advies 
naar de CSR, dit komt binnenkort langs de PV. 
 
Een aantal belangrijke punten: 
- Er is gesproken over de stappen die genomen moeten worden om een regenboogzebrapad te 
realiseren. 
- De invulling van het dossier sociale veiligheid is uitgewerkt. 
- De inhoud van de To Dah Loo (TDL) is besproken. 
- De website zal binnenkort geüpdate worden, hier horen jullie later meer over. 
 
Afgelopen woensdag heeft de TSR de definitieve versie van de vragenlijst voor de sollicitaties 
vastgesteld. Daarnaast is de invulling van de promotie besproken. Spoor trouwens alsjeblieft je 
vrienden en studiegenoten aan de FSR te overwegen, mond op mond reclame werkt het beste! 
 
Een aantal belangrijke punten: 
- Deze week komt er een promotiefilmpje online. 
- Studieverenigingen zullen gevraagd worden ons filmpje te delen. 
- Studieverenigingen zullen gevraagd worden een stukje in hun mail te plaatsen. 
- De mogelijkheid te solliciteren wordt genoemd in de To Dah Loo. 
- Onze vergadering was gezellig. 
 
Manish: Hierbij nog de CSR update. 
 
1. De interne begroting wordt binnenkort vastgesteld; 
2. De begroting van de UvA wordt nu hard aangewerkt; 
3. Afgelopen vrijdag was er een bespreking met de COR over de financiën van de UvA; 
4. Er zijn een aantal stemmingen op centraal niveau gehouden over een aantal naamswijzigingen 
van een aantal opleidingen; 
5. De onderwijsdag was op donderdag 7 oktober. Jullie hebben daarover ook een update gehad 
van mij. Ik hoop dat jullie gekeken hebben en er ook van hebben genoten. Ik was onder andere 
een spreker daar, namens de CSR. 
6. Er is een aanvraag gedaan voor deelname aan een BSA-taakgroep van de CSR. Hier is de FSR 
over gemaild (officiële kanaal). 
 
Dit is kort samengevat de belangrijkste punten. 
 
Nog korter samengevat: De CSR is echt met een vlotte snelheid aan het varen.  
Voor input kan ik altijd gemaild worden. 
 
Robin: Hier de update van het DB: 

● RvA: We zijn verder gegaan met het opzetten van een RvA. Hiervoor hebben we de 
volgende personen bereid gevonden: Anne-Ruth Meijer, Sophie van Tilburg, Daan 
Rademaekers, Pjotr van der Jagt en Nina Wagenaar. 
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● Trainingen: We gaan binnenkort inventariseren welke trainingen mensen graag 
zouden willen doen komende periode. Hierover zal binnenkort meer uitleg over 
komen, en een manier om je voorkeuren door te geven. 

● Beleidsplan: Bij de PV van volgende week zal er een stuk komen over het beleidsplan, 
zodat we daar z.s.m. mee aan de slag kunnen. 

● OR: Volgende week hebben we een kennismaking met het DB van de OR. 

Jolein: Wij zijn nog steeds bezig met de OER'en-B die nog over zijn van vorig jaar, tegelijk 
beginnen we nu ook aan het aankomende OER proces. HEt eerste FOC is gepland op 8 november, 
de voorbereidingen daarvan lopen volgens schema. Verder zullen we binnenkort beginnen met 
het bedenken van vragen voor de NJE. 

Robin: Ik moest namens Jolein doorgeven dat er 8 november een FOC is. Dit is een gesprek met 
de opleidingscommissies. Als je nog wat wilt bespreken dan hoor ik het graag.  
Noa: OC’s gaan over vakken enzo toch? 
Robin: Ja 
Noa: Ik heb eind oktober een gesprek over mentoren in het eerste jaar met docenten van 
Biomedische Wetenschappen. Dat zou ik graag willen bespreken 
Robin: Ik zou een bericht sturen naar Jolein. 
Jolein: De agenda is flexibel. 
Noa: Hoe vaak is een FOC? 
Robin: Het streven is vier keer per jaar.  
 

6. Vaststellen agenda
1. Opening 
2. Notulen en Actielijst 
3. Post in/uit 
4. Mededelingen 
5. Updates commissies, taakgroepen, DB en CSR 
6. Vaststellen agenda 
7. Sfeer binnen de raad 
8. Raadskleding 
9. TER B MSc Chemistry 2021-2022 
10. Begroting 
11. Planning evaluatie- en inwerkweekend 
12. Agendapunten aankomend agendaoverleg (AO) 
13. W.v.t.t.k.  
14. Wat gaat er naar de CSR? 
15. Evaluatie Stukken 
16. Evaluatie PV 
17. Rondvraag 
18. Actielijst 
19. Punten volgende agenda 
20. Sluiting  

 
Agenda is vastgesteld.  
 

7. Sfeer binnen de raad [Vertrouwelijk] 
 

8. Raadskleding 
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Daan: Ik heb het budget wat hoger gemaakt in de begroting: 110 euro per pak in plaats van 80 
euro per pak. Dat wordt in het besluitvormende stuk nog aangepast.  
Anniek: Er wordt niet gestemd, het is beeldvormend en oordeelvormend. 
Daan: In het stuk waar we gaan stemmen staan deze opties ook in en dan gaan we gelaagd 
stemmen.  
Robin: Is het idee dat er voor deel A twee stemvoorstellen zijn? Deel D is het inverse van de 
ander. Het lijkt me onnodig om over deel A gelaagd te stemmen. 
Daan: Van Deel A kunnen we 1 stemvoorstel maken.  
 
Mist er informatie? 
Sara: Is het idee dat het pak van de H&M komt? 
Daan: Het idee is dat we het oude budget hanteren maar het budget is hoger dus zou het ook van 
een andere fabrikant kunnen. Ik neem aan dat je die fabrikant eerder wil weten. 
Sara: Dan kunnen mensen passen. 
Daan: Chris gaat dat allemaal doorgeven. 
Noa: Het Green commitment is ondertekend, we moeten kijken waar we de kleding vandaan 
halen. De H&M gaat hier tegenin. Misschien kunnen we hier aandacht aan geven.  
Robin: Hoe gaan we om met het feit dat Jolein en Sara er straks niet meer inzitten en dat er nog 
mensen bij komen? 
Daan: Ik zal Chris vragen rekening te houden met het Green commitment. Ik heb momenteel 
inbegroot op het aanschaffen van alle mensen die nu in de raad zitten en de raadsassistenten. 
Hier kunnen we het bij de begroting ook nog over hebben. Het zou 400,- schelen als niet 
iedereen dit krijgt. Ik snap wel dat iedereen die de raad nu doet dit wil hebben. Degene die het 
regelt gaat er ook later nog uit dus ik ben voor het budgetteren voor iedereen. 
Robin: Ik ben niet tegen maar ik zou het fijn vinden als dit wordt uitgewerkt.  
 
Missen er stemvoorstellen? 
 
Missen er plus- of minpunten? 
 
Kloppen de plus- of minpunten? 
Daan: Een minpunt wat wordt weggehaald dat er bij een pak minder geld is voor andere dingen 
is niet het geval door de begroting. 
Noa: Moet het minpunt dat een trui lastiger aan te trekken is dan een vest er echt bij? En is een t-
shirt echt 25,00? 
Robin: Ze moeten bedrukt worden. 
Eva: Bij optie 3 staat er dat het niet kan worden doorgeven aan de volgende raad, kan dat bij 
truien wel? 
Daan: Bij t-shirts kun je raads t-shirts doen, dat is ooit al geprobeerd. Die zijn vaak kwijt. Ik ben 
meer voor persoonlijke raadskleding dus dit plus- of minpunt kan weg.  
 
Discussiemoment 
Eva: Ik ben voorstander van een pak. Ik vroeg me af waarom de eerste optie sowieso een vest of 
een trui is? 
Daan: Dat is hoe we het altijd gedaan hebben in de voorgaande jaren en t-shirts zijn lame. Mocht 
je een andere optie aan willen dragen dan is het welkom.  
Robin: Een trui kun je altijd dragen, een pak draag je niet altijd. In een trui ben je herkenbaar. 
Daan: Wat had jij hier graag gezien? 
Eva: Ik zie een hemd beter waarmee je er netjes uitziet.  
Robin: Je bedoelt een overhemd? 
Eva: Ja. 
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Robin: Het is duur en de kwaliteit is vaak niet goed.  
Eva: Dan moet je een apart hemd kopen en die laten bedrukken. 
Daan: Wat betreft overhemden, hebben we door dat die nooit worden gedragen behalve op 
CoBo’s. Als we toch al een pak doen dan kunnen we een hemd achterwege gelaten.  
Noa: Is het mogelijk dat mensen met opties dit nog kunnen mailen? 
Daan: Mail het naar Chris. 
Robin: Als we pakken doen dan ben ik van mening dat we speldjes moeten doen. 
Sara: Het wordt er dus niet op geborduurd? 
Daan: Nee dat was niet het idee. Robin als je een idee had voor een speldje, stuur het door. Bij 
deel D lijkt de hybride optie me het beste.  
Eva: Misschien moeten we de optie bij het pak erbij zetten dat het duurder kan als je een deel 
zelf betaald. 
Daan: Ik wil vragen of Chris dit wil toevoegen als extra optie. Ik weet niet of iedereen hier animo 
voor heeft. We kiezen wel allemaal voor hetzelfde pak.  
Anniek: Stuur je opmerkingen of ideeën naar Chris toe.  
 

9. TER B MSc Chemistry 2021-2022 
Robin: Ik heb geconstateerd dat we geen instemmingsrecht hebben en dat we hier niet heel hard 
op kunnen gaan. Dat staat nog niet in het stuk.  
 
Is het stuk niet duidelijk? 
 
Mist er informatie? 
Daan: We interpreteren hier wat artikelen uit de WHW, is dit onze eigen interpretatie of van 
juridische zaken? 
Robin: Ik ben niet naar juridische zaken gegaan maar ik vond het duidelijk in de WHW staan. 
Juridische zaken antwoordt ook niet heel snel. 
 
Missen er stemvoorstellen? 
Robin: Als we het stemvoorstel niet aannemen dan wil ik misschien toevoegen dat we de rest 
van de OER wel goedkeuren zodat er een nieuwe OER is. Dat ligt aan de discussie.  
 
Kloppen de stemvoorstellen? 
 
Missen er plus- en of minpunten? 
Daan: Ik vind dat je hiermee externe beoordelaars buitensluit, zelfs mensen die volgens de UvA 
eisen voldoen.  
 
Kloppen de plus- en of minpunten? 
 
Discussiemoment 
Noa: Het is een advies, de examencommissie heeft het laatste woord. Ik vind niet dat hier een 
discussie over kan zijn. We kunnen niks veranderen. 
Sara: Ik weet niet wat ze met het negatieve advies zouden doen.  
Daan: Daar ben ik het niet mee eens, ook al hebben we geen recht, we moeten er wat van zeggen. 
Ik snap dat UvA/VU wil dat de beoordelaars van goede kwaliteit zijn. Ik zie niet in waarom 
mensen van andere universiteiten die aan de eisen die de UvA/VU zelf stellen voldoen niet de 
mogelijkheid krijgen om de beoordeling te geven. Ik vind dat we dit in ieder geval op een andere 
wijze geformuleerd kunnen zien. 
Robin: Ik ben het eens met wat Daan zegt maar we moeten ons indenken wie we hiermee 
helpen. We hebben gehoord dat veel studenten hebben geklaagd omdat er geen nieuwe OER is. 
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Dit beleid werd al gehanteerd voor de wijziging en heeft niet voor aanzienlijke problemen 
gezorgd. Het klopt dat eisen wat strenger worden, maar dit was al de situatie. Er is sowieso 
aanwijzing dat studenten het vervelend vinden dat er geen nieuwe OER is. 
Sara: Ik ben het eens met Daan, we moeten onze mening niet achterhouden. We weten hoe 
vervelend het is als er geen OER’en zijn. In het belang van de student is dat de meest wijze optie. 
We hebben laten merken dat we het er niet mee eens zijn. Het is lastig omdat we geen 
instemmingsrecht hebben. 
Jessica: Daan, stem je wel in als het een professor van een nederlandse universiteit moet zijn? 
Daan: Als we tegen de UvA/VU zeggen, dat het iemand moet zijn die aan de eisen voldoet, dan 
vind ik het prima. Voor de accreditatie moeten het eisen zijn maar het arbitrair dat het van de 
UvA/VU moet zijn.  
Jessica: We kunnen instemmen dat UvA/VU mensen wordt accreditatie mensen. 
Robin: Het wordt of de nieuwe of de oude. Het input gebeuren is achter de rug. Dit wordt 
toegevoegd of er is geen eis. Het staat de examencommissie vrij om dit te handhaven. 
Eva: Het moet voor een student duidelijk zijn waar hij aan toe is, dit gaat de examencommissie 
hanteren dus het moet in de OER staan. Ik snap waarom ze iemand van de UvA of de VU willen 
want die snapt hoe het hier werkt. 
Daan: Een OER is makkelijk te regelen als dit niet wordt toegevoegd, ik vind dat geen argument 
want dit kan vanaf beide kanten. Voor wat Eva vraagt, als je beoordelingseisen opstelt dan is dat 
prima te snappen voor iemand. Als je een scriptie doet in Spanje dat is er een zoomcall van een 
half uurtje met je dagelijkse begeleider en dat lijkt me geen goede representatie. Het is 
suboptimaal maar ik zou liever zien dat deze eis wordt toegevoegd aan de volgende OER als is 
toegevoegd dat het ook van  buiten de UvA of VU is. Studenten hebben het jaren overleeft dat het 
er niet in stond. Ik vind het ook sketchy dat de examencommissie zich boven de OER stelt en 
Daan Rademakers zei dat dit geen grond zou houden. Ik zie graag juridische zaken hierbij. 
Noa: Het gaat dit jaar gebeuren dus in het belang van de studenten vind ik dat het erin moet 
staan. 
Robin: Er wordt licht gedacht over het aanstellen van examinatoren. Hier zijn criteria voor. Het 
is aan hun de keuze om mensen aan te stellen. Daan zei dat de examencommissie zichzelf boven 
de OER stelt maar zij kunnen niet buiten de OER handelen. Het geval is dus dat er nu geen 
bepalingen over in de OER staan. Zo lang daar niks over bepaalt is mag een examencommissie 
het bepalen. Er staat niet expliciet dat het wel mag. Daarom stemt een OD niet in met een 
wijziging als het tegen het beleid van de examencommissie ingaat.  
Daan: Stel jij nou dat de examencommissie eisen kan hanteren die niet in de OER staan? 
Robin: Ze kunnen eisen hanteren die niet in strijd zijn met de OER. Als in een OER niet staat dat 
iets mag dan hoeven ze het niet goed te keuren. 
Daan: Dan vind ik het alsnog kwalijk om het toe te voegen omdat het ons de mogelijkheid 
ontneemt dat beoordelaars van andere universiteiten wel de mogelijkheid te geven. Het is 
makkelijker uit de OER te houden. 
Robin: Er moet sowieso een aanpassing zijn op basis van adviesrecht. Er is geen basis voor ons 
om dingen tegen te houden.  
Daan: Ik stem liever de OER in naast dit ene punt. Ik wil het stemvoorstel toevoegen wat Robin 
aandraagt. 
Robin: De feitelijke situatie verandert niet. Ik vind het niet handig.  
Noa: Moeten we niet eerst een stemvoorstel hebben en kijken wie daar voor is. 
Jessica: We kunnen gelaagd stemmen.  
Daan: Het negatief beoordelen van dit onderdeel laat meer deuren openstaan voor het 
aanpassen van dit artikel. Het is goed om onze mening te laten zien.  
Sara: De OER zal alsnog gepubliceerd worden zoals zij het willen? Er verandert niks ondanks het 
negatieve advies? 
Daan: Dat klopt maar dan kunnen we hier volgend jaar dan harder tegenin gaan.  
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Gelaagd stemmen 
 
Stemvoorstel 1 De FSR FNWI 21/22 stemt in met de wijzigingen aan de TER-B Chemistry 
 
voor 6 
 
Stemvoorstel 1 De FSR FNWI 21/22 stemt in met de wijzigingen aan de TER-B Chemistry 
met uitzondering van artikel 12 lid 5 
 
voor 6 
 
Daan: Dan vervallen de machtigingen. 
 
Gelaagd stemmen 
 
Stemvoorstel 1 De FSR FNWI 21/22 stemt in met de wijzigingen aan de TER-B Chemistry 
 
voor 4 
 
Stemvoorstel 1 De FSR FNWI 21/22 stemt in met de wijzigingen aan de TER-B Chemistry 
met uitzondering van artikel 12 lid 5 
 
voor 3 
 
Stemvoorstel 1 De FSR FNWI 21/22 stemt in met de wijzigingen aan de TER-B Chemistry 
 
6 voor 3 tegen 0 blanco 3 onthouden 
 
Stemvoorstel 1 is aangenomen 
 
Daan: Bedankt voor het goede stuk. 
 

10. Begroting 
 
Is het stuk niet duidelijk? 
 
Mist er informatie? 
 
Missen er stemvoorstellen? 
 
Kloppen de stemvoorstellen? 
 
Missen er voor- en of nadelen? 
 
Kloppen devoor- en of nadelen? 
 
Discussie 
Robin: Je zegt over de FI dat dit geen kosten zijn van ons. Ik zou dit wel duidelijk maken. Het 
hoeft misschien niet eens op de begroting en het heeft ons geen geld gekost.  
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Daan: Ik heb in de Excel sheet aangegeven dat declaratie bij communicatie is. Het kan in de 
interne begroting zetten maar niet in de begroting naar de faculteit. Wat Henk me aanraadde is 
dat het wordt benoemd maar dat je ook benoemd dat het niet bij de faculteit gedeclareerd 
wordt. 
Robin: Als Henk het zegt dan geloof ik dat. Ik zie een post inhalen inwerkweekend. Was hier 
geen opmerking over? 
Daan: Ik heb de stukken van vorig jaar doorgelezen en zag dat de samenwerking toen met 500 is 
verhoogd. Ik heb er niks over gehoord. Samenwerkingsbevordingen is sowieso is erg 
schappelijk. Als ik kijk naar andere raden dan zijn we best bescheiden. Dit is een tijdelijke 
toevoeging. 
Robin: Waar moet ik dan aan denken bij andere raden? 
Daan: Bedragen weet ik niet maar als ik zie dat andere studentenraden op bootjes aan het 
chillen zijn en villa’s huren voor meerdere weekenden. Dat zie ik weleens voorbij komen.  
Robin: Vorig jaar was er een nieuw post voor online, die is er nog steeds. Denk je dat we daar 
wat mee gaan doen? 
Daan: De realisatie van vorig jaar is beperkt beschikbaar. We hebben er wel een drive en een 
photoshop cursus van kunnen betalen en als we toch weer terug online moeten lijkt deze post 
me handig.  
Robin: Ik heb gekeken dat we veel platformen gebruiken, er zijn dingen waar we de gratis versie 
van hebben. Het zou fijn zijn als we daar geld aan kunnen uitgeven. Zou er geld beschikbaar 
kunnen komen voor dit onderdeel als het nuttig is?  
Daan: Ik zou het onder online faciliteiten schuiven. Ik zie graag een overzicht van platformen 
waarbij een premium subscription handig is. Als je dit voor donderdag naar mij stuurt dan kan 
ik dit verwerken.  
Robin: Ik moet even kijken of dit iets is.  
 

11. Planning evaluatie- en inwerkweekend 
Jessica: Het is handig om dit te doen wanneer iedereen er is. We kunnen nu het BO stuk doen. 
Daan: Ik stel voor dat we de data van de mensen die er nu zijn in ieder geval noteren. 
Robin: We kunnen ook peilen in plaats van stemmen. 
 
Is het stuk niet duidelijk? 
 
Mist er informatie? 
 
Wil iemand een andere datum voorstellen? 
 
Kloppen de stemvoorstellen? 
 
Discussie 
Daan: 4 t/m 6 februari is een herkansingweek. 
Robin: Is dat niet na de tentamenweek? 
Noa: Het is ervoor.  
Daan: Ik heb erna een hertentamen. Zullen we het weekend erna doen. Dat is 12 en 13 februari. 
Jessica: Het is dan wel erg laat.  
Robin: We kunnen die 1B veranderen.  
Sara: Ik ben er bij beide niet bij dus ik ga niet stemmen.  
 
Stemvoorstel 1a: De FSR FNWI 21/22 gaat van 14 tot en met 16 januari op 
evaluatieweekend. 
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6 positief 
 
Stemvoorstel 1b: De FSR FNWI 21/22 gaat van 11 tot en met 13 februari op 
evaluatieweekend. 
 
1 positief 4 neutraal 1 negatief 
 
Discussie inwerkweekend 
Noa: Ga je echt weg? 
Robin: We gaan naar een huisje. 
 
Stemvoorstel 2a: De FSR FNWI 21/22 gaat van 10 tot en met 12 juni op inwerkweekend. 
3 positief 3 neutraal 
 
Stemvoorstel 2b: De FSR FNWI 21/22 gaat van 17 tot en met 19 juni op inwerkweekend. 
2 positief 4 neutraal 
 

12. Agendapunten aankomend agendaoverleg (AO) 
Anniek: We hebben Kees gemaild of het AO twee weken later kan. Als je agendapunten hebt dan 
hoor ik dit graag voor het AO. 
Daan: Komt er nog een email? 
Anniek: Ja. 
Robin: Die komt een week voor het AO. 

 
13. W.v.t.t.k.  

Er is geen w.v.t.t.k. aangevraagd. 
 

14. Wat gaat er naar de CSR? 
-  

 
15. Evaluatie stukken 

Jessica: Mooie uitgebreide stukken, bij de TER-B hadden de bijlage andere titels. 
Robin: Meestal verkort ik ze anders zijn ze heel lang. Ik probeer het zo duidelijk mogelijk te 
maken. 
Jessica: Zou je de titels van de stukken aan kunnen passen? 
Eva: Je kunt de naam van de PDF aanpassen? 
Robin: Ja ik kan ernaar kijken.  
 

16. Evaluatie PV 
Noa: Het is fijn dat het wat rustiger is. 
Daan: Ik vond het een fijne PV en fijn dat mensen wachten op hun beurt. Ik ben blij dat de 
discussie erg net was. 
Robin: Ik vond het wel gezellig en een fijne discussie. 

17. Rondvraag 
Daan: Parcival, wil je jouw beschikbaarheid invullen voor de weekend Doodle? 
Robin: We zouden vandaag foto’s maken maar ik ga vandaag een Doodle sturen zodat we dit 
toch nog kunnen doen. Probeer er wel tijd voor vrij te maken. 
Eva: Kunnen we dat niet beter doen als we raadskleding hebben.  
Daan: Dan zijn we nog langer aan het wachten, alle mensen uit de vorige jaren hebben ook geen 
foto met pak dus ik zou het zo snel mogelijk zien. We willen onszelf ook ophangen zodat mensen 
ons kennen. 
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Robin: We kunnen beide maken. 
Noa: Wanneer wordt declareren duidelijk gemaakt en de beurs? 
Daan: Ik ga een mailtje sturen over declaraties. 
Robin: Ik raad Daan aan om het mailtje over te nemen van vorig jaar, daar staat ook in hoe je de 
bestuursbeurs aanvraagt. De onkostenvergoeding is al aangevraagd. De bestuursbeurs moet je 
zelf doen. Het wordt uitgelegd in de email. Als je het nu aanvraagt krijg je het vanaf nu, je kan het 
ook aan het einde aanvragen. Het moet voor november van volgend jaar.  
Daan: Ik dacht dat Robin de bestuursbeurs zou doen maar deze week komt de mail.  
Sara: Hebben mensen al onkostenvergoeding? 
Mensen zeggen ja 
Robin: Sara jij krijgt hem later want je was later aangemeld. 
Anniek: Volgende week gaat Jessica technisch voorzitten. 
Robin: In de afspraken staat dat de stukken nu naar Jessica moeten en dat ze een agenda maakt.  
 

18. Actielijst 
(PV-211012-01) Actie Robin - Schrijf instemmingsbrief aan OD van de Master Chemistry 
(PV-211012-02) Actie Robin - Neem contact op met Daan over extra online kosten voor 
donderdag 
(PV-211012-03) Actie Jessica - Peilt data bij afwezige 
(PV-211012-04) Actie Daan - Stuur email over declareren en aanvragen bestuursbeurs 
Pro Memorie-01 Taakgroep archivering - Plan een eerste vergadering 

Pro Memorie-02 Taakgroep archivering - Maak inventarisering van de taken  
Pro Memorie -03 Taakgroep inwerken - Verwerk de stemmingsprocedure in de inwerkmap 
 

19. Punten volgende agenda 
Raadskleding en begroting. 
 

20. Sluiting 
Voorzitter Anniek sluit de vergadering om 19.49. 


