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Voorzitter Jessica Bakker 
Aanwezig Parcival Maissan, Jessica Bakker, Liang Telkamp, Manish Jhinkoe-Rai, Robin 
Wacanno 
Afwezig  Noa Kluiters, Koen Oostinga, Daan Jellema, Jasmijn Hoevers, Anniek Verstegen, 
Eva Klaver, Damian Piersma 
Notulist  Myrthe Zwart 
Gast   - 

 
 

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

 
2. Notulen & Actielijst 

De notulen van afgelopen vergadering kunnen niet aangenomen worden omdat er geen quorum is. 
 
(PV-220125-03) Actie Jessica - Regel dat Sophie een vertrouwelijkheidsdocument ondertekent 
Jessica: Daar zijn we mee bezig. 
Manish: Er staat in de mail een geheimhoudingsverklaring. 
Jessica: We hebben er een, die hoeft alleen nog getekend te worden. 
(PV-220125-06)  Actie taakgroep opnemen hoorcolleges - Evalueer bij vakken die opnemen al 
permanent inzetten wat de ontwikkeling van student engagement daarin is 
Jessica: Niemand van de taakgroep is aanwezig. 
(PV-220201-01) Actie CFO - Bespreek de roadmap corona op het IO 
Jesscia: Deze mag er vanaf. 
(PV-220201-02) Actie Jasmijn en Jessica - Schrijf 2 ongevraagde advies met betrekking tot de 
roadmap corona 
Jessica: Deze mag er op blijven. 
(PV-220201-03) Actie Jessica en Daan - Maak verkort document tactieken en deel dit met de rest 
Jessica: Hier moeten we nog aan zitten 
(PV-220201-04) Actie COO - Stel een brief op met dat wij niet instemmen met de BSc. Science 
and Design en verstuur WOB verzoek 
Robin: Gedaan. 
(PV-220201-05) Actie Manish - Lees de brief van COO over de BSc. Science and Design na 
Manish: Done. 
(PV-220201-06) Actie FPC - Plaats op social media dat wij meedoen met protest Niet Mijn Schuld 
Manish: Gedaan. 
(PV-220201-07) Actie Robin - Maak een mailinglist en drivemap aan voor de taakgroep 
Opnemen hoorcolleges 
Robin: Dit moet ik nog doen. 
(PV-220201-08) Actie Taakgroep Opnemen hoorcolleges - Stuur de data door naar de FSR Bèta 
VU 
Jessica: Er is niemand van de taakgroep aanwezig dus er is geen update. 
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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 
 

3. Post 
In 

Robin:  

- Bericht over wijziging tijden kanditour NSA aankomende vrijdag. 

- Adviesaanvraag voor de Master Biological Sciences. 

- Selectieprocedure Biomedische Wetenschappen. 

 

Uit 

 
4. Mededelingen 

Jessica: Daan is afwezig en heeft Manish gemachtigd, Anniek is afwezig en heeft Robin 
gemachtigd, Noa is afwezig en heeft Liang gemachtigd, Koen is afwezig en heeft Manish 
gemachtigd. Eva is ook afwezig. 
Manish: Je kan geen raadsassistent machtigen, dus die machtiging vervalt. 
Jessica: Misschien Noa snel een bericht sturen zodat ze het kan aanpassen. Liang kan jij dat 
doen? 
Liang: Ga ik doen. 
 

5. Updates commissies, taakgroepen, DB en CSR 
Daan: Afgelopen woensdag heeft de FPC een drukke vergadering gehad. Onze jaarplanning is 
besproken en bijgewerkt. De NJE is geanalyseerd, de resultaten hiervan zijn naar de commissies 
gestuurd en hier wordt binnenkort ook een social media post over gemaakt. Ook is er 
gespeculeerd waar de daling in respondenten vandaan kan zijn gekomen. Er is een 
samenwerkingsverband met de andere faculteiten omtrent diversiteit, genaamde de diversity 
student council taskforce, waar wij deel aan nemen om ideeën en voortgang mee uit te 
wisselen. 
 
Een aantal belangrijke punten: 

- De personaliaposter is bijna af en wordt binnenkort geprint. 
- Binnenkort zullen wij weer collegepraatjes gaan geven. 
- We zullen het aankomende PV hebben over de klachtenfunctionaris. 

 
Jessica: Hierbij de update van CFO.  
 
We hebben een proposal over het BSA gekregen, die hebben we besproken, binnenkort is daar 
een meeting over en aan de hand daarvan kunnen we een raadsmening gaan vormen. Verder 
wordt er gekeken naar hoe wij de CSR kunnen helpen met betrekking tot digitalisatie. 
 
Belangrijke punten zijn: 

- Vragenuur voor herkansing wordt nu bij het stuk OER-A besproken. 
- De IO punten zijn voorbesproken en daar komen korte tactieken voor. 
- Er is besproken wat CFO van de OC’s wil weten 

 
Manish: De CSR heeft de afgelopen dagen een aantal belangrijke zaken besproken: 
1. academische integriteit en een conflicterende benoemingsprocedure bij een bijzonder 
hoogleraar. 
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2. het voorzittersoverleg was gehouden waarbij verschillende faculteiten vragen hadden over de 
groei hiervan, de richtlijnen van de examencommissies, de benoemingsprocedure van decanen 
en het rooster. De FNWI had als vraag de evaluatie van de kwaliteitsgelden. 
3. Er is gesproken over de duurzaamheid van de universiteit in de duurzaamheidsmaand. 
4. Er komt een enquête over de digitalisering van het onderwijs voor studenten door ons. 
5. De studentenpartijen worden uitgenodigd op de 28e i.s.m. de ASVA. Echter is dit nog onder 
voorbehoud. 
 
Robin: Excuses voor de vertraging, maar hier de update van het DB: 

- Als DB hebben we het BVO voorbesproken. Hieruit kwam naar voren dat er voor de 
studieverenigingen ook een relevant project is uit de kwaliteitsafspraken. De evaluatie 
hiervan zal met hen besproken worden. Ook zal er gesproken worden over onze acties 
m.b.t. de nieuwe bachelor 

- Het gesprek met de rector is voorbesproken. Ook hier zal kwaliteitsafspraken 
aangekaart worden. 

- Het DB heeft de ontstane vrije positie van Eva in onze raad besproken. Hierover zal 
tijdens de PV verder over worden op ingegaan. 

- We hebben de discussie van vorige PV over de procedure rondom IO en BO besproken en 
gaan aan de slag met het maken van een verkorte versie van het tactiekendocument. 

- Als laatste zijn we weer bezig met het zoeken naar een relevante training. Hiervoor 
hebben we al wat ideeën, maar de uitwerking hiervan zal nog even wat tijd kosten. 

 
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. Evaluatie inzet kwaliteitsafspraken 
8. Aanpassingen OER-A 
9. Aanstellen raadsassistent [VERTROUWELIJK] 
10. Aanstellen algemeen DB lid [VERTROUWELIJK] 
11. Vertrouwelijkheidsverklaring SA [VERTROUWELIJK] 
12. Klachtenfunctionaris 
13. W.v.t.t.k.  
14. Wat gaat er naar de CSR? 
15. Evaluatie Stukken 
16. Evaluatie PV [VERTROUWELIJK] 
17. Rondvraag 
18. Actielijst 
19. Punten volgende agenda 
20. Sluiting  

 
Jessica: Ik wil graag een aantal punten toevoegen, namelijk nieuw DB lid en 
vetrouwelijkheidsverklaring SA. Deze komen na het punt aanstellen raadsassistent. Is daar 
iemand op tegen? Nee, dan worden die toegevoegd. 
 
De agenda is vastgesteld 
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Jessica: Eerst wil ik nog kort bespreken hoe het nou zit met quorum. Officieel moeten er 5 leden 
zijn voor een quorum. Eva heeft aangegeven gestopt te zijn, zien we dat als een officieel bericht 
of moet daar eerst nog een mail voor komen? 
Manish: Dan zouden we Anniek ook niet mee mogen nemen. Eva is al lang al weg. 
Jessica: We hebben het quorum niet gehaald. We gaan de stemonderdelen overslaan, dit komt 
volgende vergadering dan. 
Robin: Over de notulen moet ook gestemd worden, dus die zijn nu ook niet vastgesteld. 
Jessica: Dan moeten we dat volgende vergadering ook nog even meenemen. 
 

7. Evaluatie inzet kwaliteitsafspraken 
Jessica: Het doel van dit punt is om de raad een oordeel te laten vormen over het 
sturen van een ongevraagd advies aan het DT m.b.t. het evalueren van de projecten die 
bekostigd worden van de kwaliteitsafspraken. 
 
Is het stuk duidelijk? 
Missen er stemvoorstellen? 
Klopt het stemvoorstel? 
Missen er plus- en/of minpunten? 
Kloppen de plus- en minpunten? 
Discussiemoment 
DT adviseren dat de kwaliteitsafspraken op effectiviteit geëvalueerd moeten worden? 
Robin: Jessica jij hebt gisteren de rector gesproken en daar is dit ook besproken. Er is een 
tussentijdse evaluatie geweest, we kunnen het DT vragen dit te doen. 
Manish: Op centrale hoofdpunten wordt het geëvalueerd. 
Jessica: Het wordt dus alleen op centrale punten geëvalueerd. De rector zei dat we naar een 
evaluatie kunnen vragen bij het DT. 
Manish: Je kan altijd vragen naar een evaluatie. 
Jessica: De rector vond het ook een goed idee. 
Manish: Dat weet ik niet, dat laatste. 
Jessica: Dan is dat nog vaag, of dat wel of niet zo was. Er zijn geen notulen van het gesprek dus 
we kunnen de rector er niet op aanspreken. 
Jessica: Dan gaan we over op discussie. Willen we het DT adviseren? 
Manish: We vragen het DT toch? We gaan niet adviseren, we verzoeken het DT om de raad te 
ondersteunen door informatie te verzamelen. 
 
Tijdspad 
Manish: Waarom wordt DT pas in april/mei bericht? Als ik dat zo lees. En niet al in februari? 
Robin: Het DT is een van de betrokken partijen waar we in februari contact mee opnemen. Het 
idee is in april/mei dat we ook iets hebben en kunnen delen. Dan is meer het afwikkelen van het 
proces. 
Manish: Oké. 
 
Jessica: De aanwezigen zijn het met het stemvoorstel eens, we kunnen niet stemmen dus we 
gaan door. 

8. Aanpassingen OER-A 
Is het stuk duidelijk? 
Klopt de informatie? 
Manish: Er staat op pagina 2 bij vragen voor herkansing “Het is ons doel om het zo vaag mogelijk 
te houden,” wat is hier precies de bedoeling van? 
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Jessica: Dat is bij het punt over dat er een vragenmoment moet zijn voor studenten, dit is omdat 
het DT niet graag dingen oplegt, dus vaag houden geeft docenten zelf mogelijkheid voor 
invulling, wat de kans van uitvoeren vergroot. 
Robin: We hebben dit gebaseerd op wat er in de OER staat over oefententamens. Hier is het ook 
vaag geformuleerd en dit maakt het makkelijker door te voeren. Daarnaast verschillen vakken 
ook heel erg. Als er 2 mensen een herkansing doen en er is verplicht een vragenuur dan is dat 
een beetje nutteloos. We willen de docent de vrijheid voor inrichten geven. 
Manish: Is er nagedacht over maximale termijn regeling? Maximum na het bekendmaken van het 
cijfer, anders verminder je kans voor bezwaar of beroep. 
Robin: Wat bedoel je? 
Jessica: Dit gaat over mogelijkheid om vragen te stellen over stof, niet inzien van een tentamen. 
Robin: Het idee is dat mensen een tentamen maken en misschien moet herkansen. Daartussen is 
er geen ondersteuning. Studenten voelen zich bezwaard om vragen te stellen in die periode. We 
willen het zo maken dat er of een extra vragenuur of een emailadres voor vragen komt. 
Studenten die een herkansing moeten doen hebben het vaak moeilijk al moeilijk en we willen 
een plek geven waar studenten heen kunnen. 
Jessica: Moet dit nog verduidelijkt worden? Ja. Dan doen we dat. 
 
Mist er informatie? 
Zijn er andere aanpassingen voor de OER-A? 
Liang: Hoe zit het nu met het opnemen van hoorcolleges? Er is veel moeite en tijd ingestoken om 
dit voor te bereiden, maar ik weet nou niet helemaal wat jullie daarmee gaan doen in de OER-A. 
Robin: Het is een beetje de vraag waar je dit moet parkeren. Moet dit in de OER-A of moet dit op 
een andere manier duidelijk gemaakt worden. Dat is iets wat we nog moeten nagaan. Technisch 
gezien zou het in de OER-A kunnen, maar dan kan er gezegd worden dat het niet met invulling 
onderwijs te maken heeft. Het is niet dat we er niets mee doen, maar is meer de vraag of het daar 
of ergens anders moet. Aankomend IO kunnen we dit ook bij het DT nog navragen. 
Jessica: Sowieso is er al een discussie over het opnemen van hoorcolleges en daarna vragen we 
er achteraan of we dit in de OER-A kunnen plaatsen. Dan zou het een extra punt zijn om houvast 
te geven dat het moet. 
 

9. Aanstellen raadsassistent [VERTROUWELIJK] 
 

10. Aanstellen Algemeen DB lid [VERTROUWELIJK] 
 

11. Vertrouwelijkheidsverklaring SA [VERTROUWELIJK] 
 

12. Klachtenfunctionaris 
Jessica: Het doel is om een besluit te vormen over de allocatie van geld naar de 
klachtenfunctionaris. Het wordt bij deze een BO stuk. 
 
Is het stuk duidelijk? 
Robin: Ik heb meerdere punten. Ik mis zelf wat duidelijkheid in de zin van dat het voor mij niet 
duidelijk is wat deze klachtenfunctionaris extra gaat doen met de tijd die voorgesteld wordt. 
Manish: Alinea 3 van status zegt wat de functies gaan inhouden. Zichtbaarder zijn, 
inloopspreekuur, dat is toen al besproken met Hugo en hij was zelf positief hierover. Een 
inloopspreekuur kan er voor zorgen dat de klachtenfunctionaris zichtbaarder is en ook 
informeel klachten kan doorzetten en oplossen. 
 
Klopt de informatie? 
Mist er informatie? 
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Robin: Ik mis wat informatie. Er wordt gesproken over het gesprek en rapport van de 
ombudspersoon. Dat rapport lijkt me handig om in te kunnen zien. Er is een verslag gemaakt van 
het gesprek, maar dat is niet bij het stuk geleverd. Daar staan relevante dingen in voor het stuk. 
Er is onder andere gezegd dat sinds 2015 de klachtenfunctionaris 26 klachten heeft afgehandeld, 
ik vind dat een heel laag getal. Die informatie hebbende, waar is de klachtenfunctionaris nu 
vooral mee bezig? Uit het gespreksverslag kwam het toevoegen van tijd aan zijn positie niet naar 
voren, in het stuk werd gezegd dat hier positief op gereageerd werd. Ik vroeg me af waarom dit 
niet in het gespreksverslag stond. 
Manish: Die bijlage is wel gedeeld met FSR, Robin heeft namelijk het verslag. 
Jessica: Het ging er vooral over dat het niet als bijlage is gestuurd. 
Robin: Ik zag het niet in de drive van het mapje van dit dossier staan. Het is een kort stuk, dus de 
bronnen als bijlage is wel goed. 
Jessica: Raadsleden vergeten wel eens dat dingen via de mail zijn gestuurd. 
Robin: Dit is naar Manish gestuurd als dossierhouder, het zou goed zijn als hij dit meestuurt en 
in de drive zet. Ook kwam het punt van extra tijd niet naar voren in het verslag. 
Manish: Het staat niet in het verslag, maar is wel besproken. De mail waarin dit zo bleek zal ik 
nog meesturen. Ik ging er vanuit dat het PV stuk als kloppend beschouwd zou worden. Beetje 
jammer dat het zo opgevat wordt. Het verslag is een korte samenvatting, niet alles staat er in. Je 
mag er vanuit gaan dat als er dingen in het stuk staan, dat deze niet verzonnen zijn. Dat wil ik 
graag wel benadrukken. Ik verzin niet zomaar dingen in een stuk. Als het verzoek is om bijlagen 
te krijgen dan is dat een andere vraag. 
Liang: De voor- en nadelen stonden er niet in. 
Jessica: Robin, zullen we de rest van je vragen één voor één behandelen? 
Robin: Ik denk dat de rest zo langskomt bij de discussie. 
 
Discussiemoment 
Willen we een sterkere positie voor de klachtenfunctionaris? 
Manish: Ja. 
Robin: Het idee is dat deze persoon dient voor het doorgeven van de problemen vanuit hem naar 
de mensen die daar actief wat mee kunnen doen. Zoals ik al zei is er uit het gesprek gebleken dat 
er sinds 2015 26 klachten zijn behandeld. De klachten zijn afgehandeld door de studenten door 
te sturen naar de juiste persoon of informatie te geven. Enerzijds geeft het aan dat deze persoon 
niet te vinden is, dus promoten is belangrijk. Op dit moment echter is deze persoon dus nog niet 
zo druk als er over zo een lange periode maar zo veel klachten waren. Ik zie niet in of we nu al 
moeten inzetten op meer uren. Als het drukker wordt dan kunnen we deze persoon meer tijd 
geven, maar daarvoor moeten we deze persoon eerst promoten. 
Jessica: Jouw mening is eerst meer promoten en als het drukker wordt dan meer uren? 
Robin: Ik zie in een later stadium in dat er meer uren bij kunnen komen, maar pas als het 
drukker wordt en de klachtenfunctionaris ziet dan of op dit moment meer uren handig is. 
Waarom heeft deze persoon dit niet zelf aangekaart bij het DT? 
Manish: Dat is in het gesprek zelf naar voren gekomen, het verslag is een abstract. De 
klachtenfunctionaris heeft zelf aangegeven meer tijd te willen, het is een nevenpositie. Meer tijd 
is nodig. Daarnaast wil ik vaststellen dat de klachtenfunctionaris daar zelf akkoord mee is en dat 
hij dit zelf naar voren heeft gebracht. 
Jessica: Het punt was, waarom doet deze persoon dit niet zelf, waarom stemmen wij als raad 
hierover? 
Manish: Omdat we dit willen, we willen graag een beter toegankelijke klachtenfunctionaris. 
Robin: Het aantal uren wordt nu heel erg als doel genoemd, maar in het stemvoorstel staat niet 
wat wij willen dat er met deze uren gebeurt. Het lijkt mij nuttiger om een inloopspreekuur te 
regelen en in het stemvoorstel te zetten. Ik denk dat het belangrijker is dat wij als raad zien dat 
er dingen moeten gebeuren, zoals het promoten en een spreekuur.  
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Jessica: Dus je wil een omgekeerde aanpak? Eerst adviseren dat er dingen gedaan moeten 
worden en dan indien nodig komen er meer uren bij. 
Jessica: Dus er komt een uitgebreider stemvoorstel? 
Manish: Dat had ik eerst en vond jij te lang. 
Jessica: De focus moet liggen op de taken en dat daar extra uren voor vrij moeten komen 
Robin: Wij willen als raad dat deze persoon bepaalde dingen doet. Het belangrijkste is dat deze 
persoon de taken uitvoert. Stel dat deze persoon extra uren krijgt, maar daar volledig iets anders 
mee doet. Ik zou een ander stemvoorstel doen, wij als raad moeten ons bezighouden met 
uitkomsten niet met de manier waarop dit uitgevoerd wordt. Anders zijn wij personeelsbeleid 
aan het behandelen en niet hoe studenten worden geholpen. 
Manish: Het gesprek is al geweest, we hebben daar een uur gezeten om juist deze dingen op de 
kaart te zetten. Er is geen wilsgebrek, maar een tijdsgebrek. Ik kan de taken toevoegen aan het 
stemvoorstel, maar daar wordt al naar verwezen. Ik wil echt afstappen van de schijn dat de 
klachtenfunctionaris iets anders doet met de extra uren. Als we tijd realiseren dan gaat de 
klachtenfunctionaris niet andere dingen doen dan wij hebben besproken. Ik doe afstand van 
deze schijn. Dit geeft aan dat wij geen vertrouwen hebben in de klachtenfunctionaris. Hij doet 
zijn werk, hij kan meer doen, maar die discussie is niet de juiste toon. Al helemaal niet omdat dit 
een openbare vergadering is en hij er niet bij is om zichzelf te verdedigen. 
Robin: Wat ik net zei wordt samengevat op een verkeerd manier waar ik niet achter sta. Ik denk 
dat het belangrijk is dat wij als raad oog houden op wat onze doelen zijn. Als gezegd wordt dat 
alle partijen zien dat er extra tijd naar toe moet, waarom moeten we een advies doen op het 
gebied van uren en niet doelen. Dat is voor mij niet duidelijk. 
Jessica: De ene kant wil adviseren over meer uren, de andere kant over welke taken en dan 
eventueel meer geld maken. 
Robin: Hoe ik het zie, laat ik een analogie geven. Wij willen bijvoorbeeld het opnemen van 
hoorcolleges faciliteren, mogelijk is daar extra tijd of geld voor nodig. We zouden een advies 
over manuren of geld kunnen brengen, maar wat we willen is dat hoorcolleges opgenomen 
worden. Als wij dat willen dan adviseren wij dat het opgenomen moet worden, we adviseren 
niet dat er extra geld naar audiovisuele dienst gaat of extra personeel komt. 
Jessica: Je wil dus adviseren wat we willen dat er bereikt wordt. 
Manish: Ik vraag me af in hoeverre alinea 3 multi interpreteerbaar is. We hebben besproken 
hoeveel extra tijd nodig is om die doelen te realiseren, als dit herhaald moet worden in het 
stemvoorstel dan wil ik dat doen. De geest is toch duidelijk. 
Jessica: Het voorstel is dus om het stemvoorstel aan te passen en vooral nadruk te leggen op 
doelen en daarna tijd. 
Manish: Ik vind dit een beetje overbodig, we spreken hier al over in het stuk. 
Jessica: Zou Robin het nu ook goed vinden, als eerst doelen komen en daarna de uren? 
[Kort samengevat] Robin: Ik ben het niet eens met de manier waarop deze discussie wordt 
gehouden. We hebben het hier bij mediation ook over gehad. De vergadering is toch al bijna 
voorbij, dus ik ga nu even weg. 
Robin verlaat de vergadering. 
Manish: Ik zal het stemvoorstel uitbreiden. 
  
Voor welk jaartermijn willen we dit instemmen? 
Manish: 2 jaar dan maar, dan hebben we wat langer de tijd. 
 

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

14. Wat gaat er naar de CSR? 
Jessica: Geen onderwerpen om naar CSR te door te spelen. 
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15. Evaluatie stukken 

Jessica: Er had meer informatie bij gekund of anders linkjes naar informatie. 
 

16. Evaluatie PV [Vertrouwelijk] 
 

17. Rondvraag 
Parcival: Was wel gezellig zo met 5 man. 
Jessica: Ik wil iedereen vragen om na te denken over de DB positie en eventuele 
raadsassistenten.  
 

18. Actielijst 
(PV-220125-03) Actie Jessica - Regel dat Sophie een vertrouwelijkheidsdocument ondertekent 
(PV-220125-06)  Actie taakgroep opnemen hoorcolleges - Evalueer bij vakken die opnemen al 
permanent inzetten wat de ontwikkeling van student engagement daarin is 
(PV-220201-02) Actie Jasmijn en Jessica - Schrijf 2 ongevraagde advies met betrekking tot de 
roadmap corona 
(PV-220201-03) Actie Jessica en Daan - Maak verkort document tactieken en deel dit met de rest 
(PV-220201-07) Actie Robin - Maak een mailinglist en drivemap aan voor de taakgroep 
Opnemen hoorcolleges 
(PV-220201-08) Actie Taakgroep Opnemen hoorcolleges - Stuur de data door naar de FSR Bèta 
VU 
(PV-220208-01) Actie DB - Regel een mailstemming over procedure aannemen raadsassistent. 
(PV-220208-02) Actie Robin - Vraag aan Kees of raadsassistenten mee mogen stemmen over het 
aannemen van nieuwe raadsassistenten. 
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 
Jessica: Volgende week gaan we het hebben over FNWI pride, verder wil ik kort wat activiteiten 
voor evaluatieweekend bespreken. Hopelijk kunnen we volgende week een raadsassistent of DB 
lid instemmen. Misschien komt er nog een besluitvormend stuk over de klachtenfunctionaris. 
Manish: Ik zal er volgende week niet bij zijn, maar je verzoek wordt gehonoreerd. 
 

20. Sluiting 
Voorzitter Jessica sluit de vergadering om 19:22. 


