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Voorzitter Anniek Verstegen 
Aanwezig Daan Jellema, Parcival Maissan, Jessica Bakker, Eva Klaver, Liang Telkamp,  
Jasmijn Hoevers, Koen Oostinga, Anniek Verstegen,  Robin Wacanno, Manish Jhinkoe-Rai, Hilal  
Afwezig  Chris Rotgans, Sara Dos Santos Gigante, Damian Piersma, Noa Kluiters 
Notulist  Amber Cornelissen 
Gast  

 
 

1. Opening 
Voorzitter Anniek opent de vergadering om 18:07. 

 
2. Notulen & Actielijst 

Anniek: De notulen van afgelopen vergadering zijn goedgekeurd. 
 
(PV-211123-05) Actie Noa - Vraag aan het DT om een schriftelijke toezegging dat indien de 
gemeente niet instemt wij deze mogen schilderen op de gekozen locaties 
Noa is niet aanwezig, maar volgens Daan is ze hier mee bezig geweest. 
(PV-211123-06) Actie Noa - Neem contact op met de gemeente Amsterdam voor het 
regenboogzebrapad 
Daan weet dat Noa hierover contact heeft gehad. 
(PV-211214-01) Actie iedereen - Lees de NJE door 
Dit is gedaan en hij is naar de studenten verstuurd. 
(PV-211214-02) Actie iedereen - Neem een kerstmuts mee indien je die hebt naar de PV 21-12 
Er is toen geen PV geweest, dus dit punt kan verwijderd worden. 
(PV-211214-03) Actie Jessica en Manish - Boek huisje 4 
Ja gedaan. 
(PV-211214-04) Actie FPC -  Werk studieadviseurs NPO verder uit 
Komt later. 
(PV-211214-05) Actie Noa en Daan - Neem contact op met Kick over alcoholbeleid 
Er is voor gekozen om dit niet te doen, BO en IO actiepunt bij DT neergelegd. 
(PV-211214-06) Actie Manish - Communiceer met de raad hoe het alcoholbeleid op CSR niveau 
is gestemd 
Daan: Dit ging over hoe het alcoholbeleid bij de CSR is geregeld. Raedemakers en Pjotr zijn hier 
vorig jaar mee bezig geweest en er is niet officieel iets geregeld, maar de CSR is wel betrokken bij 
commissies die te maken hadden met alcoholbeleid. Dit was een maand geleden, dus mocht er 
meer interesse zijn dan kan je mij een appje sturen en zoek ik dit weer op. 
(PV-211214-07) Actie Robin en Anniek - Stuur weer een maandagmail met dierenplaatjes 
Hierover is wat gestuurd bij de DB update. Gisteren is niets gestuurd, maar dat gaat wel weer 
gebeuren. Robin had het druk maar gaat het voor volgende week regelen. 
Pro Memorie-01 Taakgroep archivering - Plan een eerste vergadering  

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

3. Post 
In 

Robin: We hebben niet heel veel post gekregen. In principe hebben de raadsassistenten nu 

toegang tot de kamers en kunnen ze gratis printen en koffie halen. Mogelijk moeten jullie wel je 

pas nog even updaten. De onkostenvergoeding is aangevraagd en als het goed is ook al 

ontvangen, met uitzondering van Jasmijn. De bestuursbeurs komt er aan en hiervoor zullen nog 

papieren ingevuld moeten worden. Er was een adviesaanvraag OD. Als laatste was er een bericht 

over de broertjestour, hier heeft Jessica ook iets over gestuurd. 

Uit 

-  
 

4. Mededelingen 
Anniek: Noa is afwezig en heeft Daan gemachtigd. Damian is ook niet aanwezig en heeft niemand 
gemachtigd. Na Deze PV gaan we het BO voorbespreken. Dit staat gepland om 20:00, maar kan 
ook eerder als we contact houden. 
Daan: We hebben al meer dan 850 responses op de nieuwjaarsenquête. Pest nog even iedereen 
die je kent om hem ook in te vullen. 
Manish: Gelukkig nieuwjaar iedereen! Daarnaast moet ik rond 19:45 ongeveer weg. 
Anniek: Iedereen gelukkig nieuw jaar en fijn om iedereen weer te zien, hopelijk hebben jullie een 
fijne vakantie gehad! 
 

5. Updates commissies, taakgroepen, DB en CSR 
Daan: In de laatste week voor de vakantie heeft de FPC gekeken welke mensen wij aan willen 
dragen voor de benoeming van de faculty diversity officer. Daarnaast hebben wij de laatste 
voorbereidingen getroffen voor de NJE die vandaag officieel open is gesteld! Daarnaast hebben 
wij het punt duurzaamheid voorbesproken voor het aankomend BO. Ook is het organiseren van 
een FNWI pride kort voorbesproken. Ook willen we gaan kijken of we een LinkedIn pagina 
willen maken voor de studentenraad. → Dit stond er al in maar is niet aan bod gekomen 
 
Een aantal belangrijke punten: 
- De CSR zal binnenkort onze suggesties over de problemen bij werving op hun PV bespreken. 
- Koen heeft alsnog een mooie foto van ons met kerstmutsen kunnen regelen met photoshoppen 
voor de promotie. 
- We zijn bezig met het updaten van de website. 
 
Hilal: Net de eerste directieteamvergadering na de vakantie gehad. Er zijn geen 
onderwijsinhoudelijke punten besproken. Wel zal contact met jullie opgenomen worden over 
het toewijzen van een zaalruimte die jullie hadden aangevraagd voor de mediatie. 
  
Ook heb ik begrepen dat vandaag de gesprekken voor de studentassessor zijn. Het einde van 
mijn functie zit er dus snel aan te komen! 
 
Jessica: Op de laatste dag voor het reces hebben wij nog vergaderd. We hebben toen het IO 
nabesproken en gekeken naar mogelijke onderwerpen voor de volgende BO’s en het IO. Ook zijn 
we nog steeds bezig met informatie verzamelen voor de studentenbijbel. 
  
Belangrijke dingen zijn 

● De manier van evaluatie van de kwaliteitsgelden gaat besproken worden. 
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● Er gaat meer uitgezocht worden over het BSA en of wij hier nog op in moeten gaan 
aangezien in het regeerakkoord staat dat dit afgeschaft gaat worden. 

● We zijn bezig met een roadmap voor onderwijs in corona tijden. 
 
Koen: Wij hebben vanmiddag overleg gehad en de sollicitaties voor de nieuwe ambtelijk 
secretaris voorbesproken. We hebben besproken wat er bij de sollicatie gezegd gaat worden. Er 
is ook een promotie op de sociale media kanalen gezet. 
 
Update DB 
Jessica: Zaterdag kunnen wel doorgaan met de mediation. Het tijdstip volgt later vanavond of 
morgen nog. 
Anniek: We hebben een email van Kees met toezegging dat de mediation fysiek door mag gaan. 
 

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. Implementatieplan green commitment 
8. Verplaatsing huis evaluatieweekend 
9. BO voorbespreken raad  
10. W.v.t.t.k.  
11. Wat gaat er naar de CSR? 
12. Evaluatie Stukken 
13. Evaluatie PV 
14. Rondvraag 
15. Actielijst 
16. Punten volgende agenda 
17. Sluiting  

 
Anniek: Twee ingekomen stukken zijn niet geagendeerd en deze wil ik ook niet bespreken. 
Manish: Ik ben het niet met de agenda eens wil vragen de raad alsnog te laten beslissen om de 
twee stukken bij het BO te zetten. Volgens HR artikel 13 leden 4 en 5 hoort dit te kunnen. 
Anniek: De stukken zullen niet behandeld worden, dit is aangegeven. Mensen hebben het nu ook 
niet voor kunnen bereiden omdat het niet op de agenda stond. Kees heeft ook aangegeven dat 
deze stukken het beste nog niet op het BO besproken kunnen worden. 
Daan: Wat betreft de weigering wil ik zeggen dat het vaststellen van de agenda door de raad 
wordt gedaan en niet het DB. De voorzitter stuurt een concept agenda die wordt vastgesteld. 
Wat betreft het niet agenderen van de stukken, het stuk over de studieadviseurs ging over het 
toevoegen van inloopspreekuren, niet een nieuwe functionaris. De betiteling van het stuk had 
beter gekund, daar ben ik het mee eens, maar het is een vrij simpele vraag. Aangezien er weinig 
bij BO te bespreken is zie ik toegevoegd waarde om dit te bespreken nu. Er kan vijf minuten 
pauze ingelast worden om de stukken te lezen. 
Manish: Ik vroeg om een stemming, dat moet getolereerd worden. 
Anniek: Ik wil het niet bespreken. 
Meerdere mensen: Anniek heeft niet het recht om de stemming te blokkeren. 
Anniek: Ik wil het niet bespreken en ik heb daar ook toelichting op gegeven. Wij kunnen wel een 
inloopspreekuur willen, maar dat zal eerst besproken moeten worden met de studieadviseurs. 
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Koen: Even een technisch punt: je gaat hier nu inhoudelijk op in terwijl Manish vroeg om te 
stemmen over het behandelen van de stukken. Laten we de rest van de raad ook horen over deze 
stukken. 
Robin: Een deel van de afweging is dat nazending niet een probleem is, maar dat dit niet met 
Anniek is besproken. 
Anniek: Ik wist niet dat deze stukken kwamen, als ik dat eerder had gehoord en als het mij was 
besproken dan was het minder een punt geweest. 
Manish: We kunnen hier heel veel over praten, maar ik vraag alleen het HR te volgen, volgens 
het HR Artikel 13, leden 4 en 5 stelt de raad vast wat de agenda is. Laten we gewoon gaan 
stemmen hierover en niet een discussie voeren. 
Daan: Er is voor gekozen om dit niet te agenderen omdat het niet van tevoren is 
gecommuniceerd, dat vind ik niet eerlijk. 
Anniek: Stel dat we de stukken nu gaan behandelen dan kunnen we niet zomaar bij Kees melden 
dat we ze bij het BO willen bespreken. 
Daan: Ook bij het BO is er een punt agenda vaststellen, Kees heeft zich dan misschien minder 
kunnen voorbereiden maar dat is dan maar zo. 
Anniek: Dan gaan we over op stemming. 
Jasmijn: Mogen raadsassistenten meestemmen? 
Daan: Dit is een interne kwestie dus het lijkt mij van wel. 
Anniek: Officieel mogen raadsassistenten niet mee stemmen, maar ik vind dit een moeilijk punt. 
Koen: Ze mogen er over meepraten, dus het lijkt mij handig dat zij ook een stem krijgen. 
Anniek: Ik heb besloten om de stemmen van de raadsassistenten deze keer niet mee te nemen. 
 
Stemming over het toevoegen van de twee stukken aan de agenda. 
Voor: 5 
Tegen: 4 
Onthouding: 0 
 
Anniek: Dit is geen ⅔ meerderheid, dus het stemvoorstel is verworpen en kunnen we verder 
met de agenda zoals deze is.  
Daan: Je moet verder de procedure doorlopen toch. 
Robin: Nee het is gewoon niet aangenomen.  
Daan: Als een stemvoorstel wel een meerderheid maar geen ⅔ dan is er toch een volgende stap. 
Manish: Wat nu het geval is dan we de huidige agenda moeten proberen te vast te stellen. Als er 
dan geen ⅔ meerderheid is dan komt er een volgende stemprocedure. 
Robin: We stemde over het toevoegen van stukken niet het vaststellen van de agenda. 
Jessica: We moeten kijken of we de agenda kunnen instemmen zonder deze stukken. 
 
Stemming over de huidige agenda, zonder de toegevoegde stukken. 
Voor: 3 
Tegen: 5 
Onthouding: 1 
 
Parcival is tijdens de vergadering weggelopen, achteraf gezien blijkbaar om kort boodschappen te 
doen. 
 
Robin: Even een correctie over de stemprocedure, lid 15 van artikel 14. Wat net gezegd werd 
door Daan klopte niet. 
Anniek: We hebben nog steeds geen ⅔ meerderheid. De agenda is niet aangenomen. 
Manish: Dat houdt in dat we opnieuw moeten stemmen. 
Robin: Dit is dan zonder de machtiging van Daan. 



 Facultaire 
Studentenraad 

                                                                                                     studentenraad.nl/fnwi  ~  fnwi@studentenraad.nl 
 
 

Pagina 5 / 8 

 
Stemming over het toevoegen van de twee stukken. 
Voor: 4 
Tegen: 3 
Onthouding: 1 
Blanco: 0 
 
Anniek: Ook zonder de machtiging mee te nemen is er geen ⅔ meerderheid. 
Robin: De laatste stap in het HR is als volgt, ik plak het even in de chat. 
Indien het stemmen blijven staken, stemt de raad of er op dat moment een besluit genomen moet 
worden. Indien dit het geval is, wordt de beslissing genomen bij absolute meerderheid van de 
stemmen uitgebracht door de leden van het DB, de dossierhouder van het vergaderpunt en het 
taakgroephoofd van de taakgroep van het vergaderpunt. 
Anniek: Dan gaat het DB stemmen samen met de dossierhouder van het agendapunt. 
Robin: En Daan dan want hij is commissiehoofd van FPC, dan stemmen er dus vijf mensen. 
 
Stemming over het toevoegen van de twee stukken aan de agenda. (DB, Taakgroephoofd: Daan, 
Dossierhouder agendapunt: Manish) 
Voor: 2 
Tegen: 3 
 
Stemming over de agenda zoals hij nu is. (DB, Taakgroephoofd: Daan, Dossierhouder 
agendapunt: Manish) 
Voor: 3 
Tegen: 2 
 
Daan: De absolute meerderheid wint dus dan is de agenda aangenomen. 
Anniek: Ja de agenda is dus zonder de twee ingezonden stukken aangenomen. Ik moet eerlijk 
zeggen dat het ook niet leuk vind zo, ik wil mensen niet pesten. 
 

7. Implementatieplan green commitment 
Anniek: Koen, wil je nog iets toevoegen wat er niet in staat? 
Koen: Nou er staat niet in dat het een vet goed stuk is en dat ik er trots op ben. Maar dat wilde ik 
nog even toevoegen. Waarschijnlijk zullen er weinig vragen zijn, maar ik ik beantwoord ze graag. 
Is het  stuk duidelijk?  
Mist er informatie?  
Mist er een stemvoorstel?  
Kloppen de stemvoorstellen? 
Robin: Misschien kunnen een stemvoorstel maken dat punt 1 en 2 combineert, dan zijn we er in 
één keer vanaf volgende keer. 
Anniek: Koen? 
Koen: Ik heb het apart gedaan inderdaad, maar dat lijkt mij prima. 
Robin: Je kan die twee laten staan en er dan eentje boven zetten en dan bij de discussie kijken of 
het in één keer doen. 
Anniek: Een gecombineerd stemvoorstel wil je wel doen Koen? 
Koen: In één keer er doorheen lijkt mij prima. 
 
Kloppen de stemvoorstellen?  
 
Missen er voor- en/of nadelen?  
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Kloppen de voor- en/of nadelen?  
 
Anniek: Okay dan gaan we over op de discussie. 
Robin: Over het scheiden van het afval, het lijkt mij handig als er in raadskamer een bak of krat 
voor plastic afval komt zodat het ook duidelijk is waar dingen in moeten. Dit maakt scheiden 
alleen maar makkelijker. 
Koen: Eens. 
Eva: Ik vroeg me af of we niet net buiten de raadskamer zo’n afvalscheidingsbak van de UvA 
kunnen plaatsen, die worden dan ook gewoon door de schoonmakers geleegd. Dit is voor hen 
niet meer werk. Bij het persoonlijk niveau staat verder dat plastic afval beperkt dient te worden, 
geldt dit dan alleen voor het werk binnen de raad? Niet thuis toch want daar heeft de raad niet 
veel over te zeggen. 
Koen: Ja het gaat over het werk binnen de raad, wat je thuis doet mag je zelf weten. Maar binnen 
de raad gaan we minder plastic afval creëren. 
Daan: Er is prima budget voor een afvalbak met verschillende gescheiden vakken, maar ik vind 
Eva’s suggestie beter. 
Robin: De vuilnisbakken in onze raadskamer worden door de UvA geleegd, dus dat soort bakken 
kunnen ook binnen staan. 
Eva: Kunnen we niet beter zeggen dat we al het afval proberen te beperken, niet alleen plastic 
afval? 
Parcival: De discussie over prullenbakken lijkt me niet heel nuttig, binnen 10 seconden lopen 
zijn er op heel Science Park wel prullenbakken te vinden. Groen afval heb je vaak toch niet heel 
veel op een dag. De UvA scheidt volgens mij uiteindelijk ook het afval in de aparte afvalbakken 
niet, maar dan alsnog kan je best een stukje lopen. 
Daan. Ik weet niet of het afval wat binnen bij ons opgehaald wordt ook gescheiden wordt. Als 
reactie op Parcival wil graag zeggen dat het afval vroeger inderdaad bij elkaar werd gegooid, 
maar dat er sinds het begin van corona wel echte plannen zijn om afval te scheiden en dat het 
afval uit de nieuwe prullenbakken als het goed is ook echt gescheiden wordt. Het heeft dus 
daadwerkelijk wel nut. Daarnaast als je een prullenbak voor de raadskamer zet dan komen er 
meer mensen naar toe die dan misschien geïnteresseerd zijn in het werk van de raad. Maar 
verder is dit niet zo belangrijk. 
Koen: De prullenbakken staan vrij los van het plan, maar ik wil het best toevoegen. Het doel is 
om überhaupt minder afval te creëren en beter te scheiden. Dat kan ook nog buiten dit plan los 
behandeld worden. 
Anniek: Het lijkt me handig om dit aan de werkafspraken toe te voegen. 
Robin: Dit lijkt mij een goed plan, maar Koen het lijkt mij handig dat er voor de volgende 
vergadering een concept wordt gemaakt over de werkafspraken. Daar wil ik je graag mee 
helpen. Dan weten mensen waar ze aan toe zijn volgende vergadering. 
 
Anniek: We hebben nu dus een stemvoorstel toegevoegd, gepraat over de plek van de 
afvalbakken en een actiepunt voor Koen en Robin toegevoegd. 
 

8. Verplaatsing huis evaluatieweekend [VERTROUWELIJK] 
Anniek: ik wil het woord geven aan Jessica want de taakgroep heeft nieuwe opties besproken. 
Jessica: We zouden dit weekend weggaan, maar Manish heeft zijn best gedaan en voor elkaar 
gekregen dat we op een ander moment er heen mogen. Ik heb ieders rooster doorgespit en ben 
daarmee op de volgende drie mogelijk weekenden gekomen. Ik zal het in de chat zetten. 
11-14 feb (Manish kan niet) voor 729 euro 
4-7 mrt 979 euro 
11-14 mrt (Eva presentatie en Jasmijn misschien her) 939 euro 
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Daan: Even een vraag over de kosten. Hadden we al een aanbetaling gedaan? Daarnaast, Jessica 
als je een beter microfoon wil kopen dan mag je dat prima declareren. 
Jessica: Haha, dit is de microfoon van mijn laptop. Dit zijn de kosten standaard voor het huisje, 
als het huisje duurder was dan de eerste keer dan moesten we bijbetalen. 
Daan: Wat waren de kosten de eerste keer? 
Jessica: Zevenhonderd nog wat. 
Robin: 11 februari lijkt me erg dichtbij, ook wat betreft corona en de maatregelen. Ik denk dat de 
opties in maart veiliger zijn, zeker aangezien het RIVM heeft gezegd dat de piek nu eind januari 
gaat komen. 
Manish: Het huisje heeft €850 gekost. Een optie is om het te verplaatsen, maar we krijgen geen 
geld terug als het op een ander moment goedkoper uitvalt, we moeten wel meer betalen als het 
op een ander moment duurder uitvalt. 
Jessica: We zouden rond de €200 moeten bijbetalen voor een van de andere huisjes nu. 
Daan: De optie die het verst weg is lijkt me het meest veilig. Ik ben 7 maart wel jarig dus dat 
wordt sneuvelen dan. 
Eva: Ik kan het weekend van 11- 14 maart niet. 
Koen: Ik kan 11 - 14 maart ook niet want ik heb dan een danstoernooi het hele weekend. 
Anniek: Zo te horen van het laatste weekend dan sowieso af. Hoe zit het voor Jasmijn? 
Jasmijn: Voor mij is het prima. 
Anniek: Hebben andere mensen bezwaar tegen 4 - 7 maart, behalve dan dat Daan jarig is. 
Manish: Mogen we een birthday prank uithalen? 
Koen: Ik neem een fles Ice mee. 
Anniek: We gaan niet stemmen, we gaan voor het weekend van 4 - 7 maart. 
Robin: Ik denk dat het wel nog even goed is om Damian en Noa te vragen. Onder voorbehoud is 
prima. 
Anniek: Noa heeft Daan gemachtigd en Daan heeft wat te zeggen. 
Daan: Noa heeft gezegd dat doorschuiven van haar niet hoeft, ze gaat kijken of ze het nieuwe 
weekend erbij kan zijn maar weet het niet zeker. 
Anniek: Jessica wil jij bij Noa en Damian inventariseren of zij ook kunnen dat weekend? 
Jessica: Ja dat zal ik nu doen, want Manish moet het morgen doorgeven. 
 
Robin: Wat wordt de invulling van het weekend? We zouden de evaluatie doen, maar dat doen 
we komend weekend al. Dus wat gaan we doen? Als we activiteiten voor de lol gaan doen dan 
moet daar misschien meer budget naar toe. 
Daan: Drank PV! 
Jessica: We kunnen nog een deel van de commissie evaluaties doen en ook persoonlijke 
evaluaties. Er valt nog genoeg te evalueren. 
 

9. Voorbespreken BO [VERTROUWELIJK] 
 

10. W.v.t.t.k.  
- 
 

11. Wat gaat er naar de CSR? 
Anniek: Manish gaat naar de CSR. 
 

12. Evaluatie stukken 
Daan: Ik wil Koen feliciteren met zijn eerste stuk en de hoge kwaliteit hiervan. 
 

13. Evaluatie PV [VERTROUWELIJK] 
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14. Rondvraag 
Jessica: Ik hoop iedereen deze week te spreken en dat mensen zonder afspraak deze nog even 
maken. 
Parcival: Wat leuk om iedereen weer te zien, met al zijn vingers gelukkig want er was een 
vuurwerkverbod. 
Daan: Ik wilde aan Koen vragen of hij morgen nou op tijd is bij de vergadering vanwege BVO of 
niet? En wat heeft Parcival gehaald toen hij weg was? 
Parcival: Een treetje Klok. 
Koen: Dat hangt van de lengte van het overleg af, maar het is online en dat duurt meestal minder 
lang dus ik gok dat ik er bij kan zijn. 
 

15. Actielijst 
(PV-211123-05) Actie Noa - Vraag aan het DT om een schriftelijke toezegging dat indien de 
gemeente niet instemt wij deze mogen schilderen op de gekozen locaties 
(PV-211123-06) Actie Noa - Neem contact op met de gemeente Amsterdam voor het 
regenboogzebrapad 
(PV-211214-04) Actie FPC -  Werk studieadviseurs NPO verder uit 
(PV-211214-07) Actie Robin en Anniek - Stuur weer een maandagmail met dierenplaatjes 
(PV-220111-01) Actie Koen en Robin - Zet het implementatieplan green commitment in de 
werkafspraken bij het volgende OB stuk. 
(PV-220111-02) Actie Manish - Boek het huisje om. 
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 
 

16. Punten volgende agenda 
Niet aan bod gekomen. 
 

17. Sluiting 
Voorzitter Anniek sluit de vergadering om 19:50. 


