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Voorzitter Stan Fris 
Aanwezig Stan Fris, Amber Cornelissen, Chris de Hart, Daniel López Méndez, Daniella 
Dhingra, Jessica Bakker, Liang Telkamp, Melanie Kool, Rabia Demir, Kasper Mooijaart 
Afwezig  Damian Piersma, Winson Ooi 
Notulist  Myrthe Zwart 
Gast   Pim (tot punt 2) 

 
 

1. Opening 
Voorzitter Stan opent de vergadering om 19:04. 

 
        1.2   Pim van VIA 
Pim: Ik ben de voorzitter van VIA. Ik wil vragen of wij een deel van onze oude kamer, of we daar 
een deel van ons archief kwijt kunnen. Dit stond voorheen bij het ACD, maar die zijn gegroeid. Er 
is ongeveer één stalen kast over aan archief. Op termijn willen we dit digitaliseren, maar dat 
komt nog. Het staat nu in de weg bij ons, bij jullie niet. Ik hoop dat jullie het oké vinden als wij 
voorlopig een kast in die kamer laten staan. Ik mag helaas niet meer een kratje bier per maand, 
maar een kratje bier beloven. Kosten die herhalend zijn moeten langs de ledenvergadering, een 
eenmalige kost is te verantwoorden. 
Stan: Wat is de termijn? 
Pim: De archief werkcommissie heeft volgende week vergadering, hopelijk dit kalenderjaar af. 
Dat kan ik niet beloven. Ik denk dat volgende bestuur er anders iets op weet te bedenken. 
Stan: Dus het is een termijn van ongeveer 5 maanden en we kregen eerst een kratje bier per 
maand. 
Liang: Als het niet maandelijks kan, kan het anders toch aan het begin gelijk voor alle termijnen 
een kratje. 
Pim: Ik moet het aan de leden verantwoorden. Een kratje bier per maand is 200 euro per jaar. 
Dat is wel veel. Om te zeggen 3 kratjes dat kan ik beter verdedigen, maar ik kan geen toezegging 
doen. We kunnen 3 kratjes geven en dan de rest van het jaar archief bij jullie, met eventueel 
uitloop. 
Amber: Wat was de regeling met het ACD? 
Pim: Daar was niet een eindtermijn afgesproken, dat is bij de verhuizing aan ons teruggegeven. 
Volgens mij is het toendertijd uit goodwill gedaan. Daarom vind ik een kratje bier ook wel 
symbolisch. Dan weten jullie ook dat jullie bij ons terecht kunnen als er wat is. 
Stan: Peilen wat mensen willen. 
Pim: Het liefst wil ik gewoon gezellig een keer met het VIA bestuur en jullie zitten en dat wij het 
bier betalen. 
Liang: Ik vind het idee om voor de gezelligheid te gaan zitten een beter idee. Dus misschien aan 
het begin als de archiefkast komt. 
Pim: Het liefst in A0.10 dan, lekker leeg het liefst en dan regelen wij bier en wat fris. Dan leren 
we elkaar ook beter kennen. Dat lijkt mij het sympathiekst. 
Kasper: Wat voor bier? 
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Pim: Wat er in de bonus is die week. 
Stan: Is er iemand tegen dit voorstel. 
Jessica: Ik wil wel kwaliteitsbier. 
Pim: Waarschijnlijk Grolsch of Hertog. Ik kan het niet definitief beslissen, ik zal het met mijn 
bestuur overleggen. 
Liang: Laten we dan twee data doen, een soort housewarming en house cooling. Een keer als het 
nog leeg is, een keer als het klaar is. 
Pim: Dat kan ik bij het volgende bestuur wel voorstellen. Met hoeveel zijn jullie. 
Liang: 12 plus 1, dus 13. 
 
Pim verlaat de vergadering. 
 

2. Notulen & Actielijst 
Stan: Geen op- of aanmerkingen aan de vorige notulen. 
De notulen van afgelopen vergadering zijn aangenomen 
 
(PV-220830-01) Actie Robin - Stuur een mail naar de OD Brain & Cognitive Science en de OD 
Computational Sciences dat we graag in gesprek willen over de OER. 
Jessica: Gedaan. 
(PV-220907-01) Actie Amber - Stuur data IO en BO door naar Björn. 
Amber: Gedaan. 
(PV-220907-02) Actie Jessica en Liang - Verwoord toevoeging HR/werkafspraken en stuur door. 
Jessica: Gedaan. 
(PV-220907-03) Actie Iedereen - Als je nog toevoegingen hebt aan HR/werkafspraken, 
verwoordt dit en stuur het voor zondag naar Amber. 
Amber: Gedaan. 
(PV-220907-04) Actie Amber - Schrijf oordeelvormend stuk HR/werkafspraken. 
Amber: Gedaan. 
(PV-220907-05) Actie Taakgroep Weekend - Huisje vinden voor weekend. 
Liang: Gedaan. 
(PV-220907-06) Actie Amber - Schrijft OB stuk beleidsplan. 
Amber: Gedaan. 
(PV-220907-07) Actie Jessica - Schrijf mail aan Computational Science dat de lagere taaleisen 
ingestemd zijn. 
Jessica: Gedaan, zelfde avond gedaan. 
(PV-220907-08) Actie Stan - Geef aan Damian door dat de PV vanaf over 2 weken weer om 18 
uur begint. 
Stan: Gedaan. 
(PV-220907-09) Actie Amber - Geef iedereen van de raad van 22/23 toegang tot de Drive van 
21/22. 
Amber: Als het goed is gelukt 
(PV-220907-10) Actie Jessica - Ga erachter dat Chris de resultaten krijgt van Belbin test. 
Jessica: Ik heb ze aangevraagd, hoop dat ze komen. 
(PV-220907-11) Actie Liang - Evaluatie meenemen in de archivering van de taakgroep 
inwerken. 
Liang: Nog niet gedaan 
(PV-220907-12) Actie Chris - Kijk of het mogelijk is om kandi tour te organiseren bij de FSR 
zusjes en kandi tour bij FSR broertjes zonder feuten. 
Chris: Als iedereen nog even de Doodle kan invullen graag. 
Amber: Feline van spectrum vond het heel jammer dat wij niet gefeut wilden worden. 
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(PV-220907-13) Actie Liang - Stel voor aan RvA om langs te komen tijden/na PV om kennis te 
maken met de raad. 
Liang: Gebeurd. 
(PV-220907-14) Actie Chris - Stuur het bijhouden van Trello actiepunten naar Amber als 
suggestie voor werkafspraken. 
Chris: Volgens mij gedaan. 
(PV-220907-15) Actie Daniella - Zorg dat de begroting volgende week gepresenteerd wordt in 
een BO stuk. 
Daniella: Gedaan. 
(PV-220907-16) Actie Taakgroep Financiën - Kadernota als beeldvormend stuk volgende week 
presenteren. 
Chris: We gaan volgende week full BOB doen. 
 

3. Post 
In 

Amber: 

- CoBo Kleio, staat nog niet in de Spond. 17 oktober. Als het goed doorgestuurd. 

- Planning Kanditour ACD. 

- Agenda PV CSR, commissies kunnen kijken of er iets relevants voor hen in staat. 

 

Uit 

- Opnieuw toegang vergaderkamer en oude VIA kamer 
- Opnieuw koffie op passen 
- Brief Jessica over OER’en doorgestuurd 

 
4. Mededelingen 

Stan: Damian is afwezig en heeft Kasper gemachtigd. Winson is afwezig en heeft Rabia 
gemachtigd. 
 

5. Updates commissies, taakgroepen, DB en CSR 
Chris: Beste raadsleden, 
 
Vandaag heeft de FPC vergaderd en omdat we pas na 14:00 klaar waren kon ik deze update niet 
eerder sturen. We hebben het onder andere gehad over het jaarplan voor de promotie op onze 
instagram. Verder willen wij natuurlijk zo snel mogelijk onze cobo plannen die in november gaat 
plaatsvinden. Onze raadskleding zal ook zo snel mogelijk aanwezig zijn (volgende pv een stuk!). 
Voor diversiteit is er ook goed nieuws, onze contactpersoon van het diversity sounding board 
heeft aangegeven ons graag financieel en fysiek te willen helpen met onze plannen voor paarse 
vrijdag. Voor de rest hebben we het ook over informatievoorziening en klachten gehad, hier 
komt het erop neer dat we moeten checken of bepaalde taken correct zijn uitgevoerd. Ook gaan 
we in gesprek met mensen van de catering zodat wij een heerlijke lunchdeal kunnen regelen. Tot 
slot was Stan te laat terug gekomen van zijn pauze. 
 
Melanie: Beste allemaal, 
 
Afgelopen week had de FOZ geen vergadering en ook geen updates. De volgende vergadering 
staat gepland op vrijdag.  
 
Damian: Hoi allemaal, 
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Vandaag wel een update vanuit de RegO van mij. Afgelopen vergadering hebben wij voor het 
eerst met elkaar vergaderd. Op deze vergadering hebben wij besproken dat het eerste FOC 
gepland wordt. Dit zal eind oktober/begin november zijn. De dossierverdeling is bepaald en de 
eerste acties zijn ondernomen. Tevens zijn de OER'en B die nog open stonden van afgelopen jaar. 
Hier is binnen de RegO een plan voor besproken, en de Harm is hierbij betrokken geweest en 
afspraken zijn gemaakt voor komend jaar. 
 
Daniella: Beste raadsleden, 
 
Taakgroep Financiën heeft afgelopen vrijdag de eerste vergadering gehad. Er werd besproken 
wat er in de concept Kadernota FNWI 2023 stond en er is een plan van aanpak gemaakt voor het 
schrijven het PV stuk. 
 
Amber: Lieve raad, 
 
Afgelopen weekend zijn we met z'n allen naar de TAQT-training geweest. Als DB hebben we het 
gehad over de OER-masterclass en hopen we deze TAQT-training te organiseren voor alle 
geïnteresseerden in de raad. De voorzitter is naar de lunch met decaan geweest en heeft hier 
verscheidene dingen besproken zoals de verdwenen prullenbakken, het alcoholconvenant en de 
hererkenning van GAOS.  
 
Liang is druk bezig met de kennismakingsgesprekken met iedereen in de raad om iedereen beter 
te leren kennen en vanochtend hebben we een meeting met AS gehad over de werkafspraken. 
 
Updates commissies 
Amber: Kwalijk dat Stan te laat terug was gekomen van zijn pauze, haha. 
 
 

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. HR en werkafspraken 
8. Beleidsplan 
9. Evaluatieweekend locatie [VERTROUWELIJK] 
10. Niet ingestemde concept OER'en deel B 
11. Concept begroting 
12. Teambuilding activiteit 
13. W.v.t.t.k. 
14. Evaluatie Stukken 
15. Evaluatie PV 
16. Rondvraag 
17. Actielijst 
18. Punten volgende agenda 
19. Sluiting 

 
De agenda is vastgesteld 
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7. HR en werkafspraken 
Is het stuk niet duidelijk? 
Mist er informatie? 
Liang: In de werkafspraken stond dat de AS alleen notuleert, maar wij hebben aparte 
werkafspraken met de AS. 
Stan: Dan moet dat toegevoegd worden. 
Amber: Waar staat dat? Er staat dat de AS verantwoordelijk is voor notuleren, maar niet alleen 
notuleren. 
Liang: Kunnen we niet verwijzen naar de werkafspraken. 
Jessica: Verantwoordelijk voor notuleren en de andere taken zijn te vinden in de werkafspraken. 
 
Missen er stemvoorstellen? 
Kloppen de stemvoorstellen? 
Missen er plus- en/of minpunten? 
Kloppen de plus- en minpunten? 
Discussie 
Jessica: Bij het vierde punt staat dat je je PV stukken als PDF in de Drive zet, ik zou voorstellen 
gewoon als PDF sturen. 
Kasper: Als bijlage als PDF bij het indienen als stuk. 
Melanie: 12 uur is dat ‘s middags of ‘s nachts? 
Stan: 24 uurs klok dus ‘s middags. 
Jessica: Wanneer de agenda verstuurd wordt, er staat dinsdagochtend, dat wil ik graag specifiek 
zien. 
Stan: 9 uur is prima. 
Rabia: Winson zei bij punt 2 dat hij het daar niet mee eens is omdat het geen raadswerk is en 
niet hoeft en dat dat soort dingen vaak na schooluren vallen en mensen het al druk hebben. 
Amber: Het hoeft ook niet, we snappen dat Winson in Eindhoven woont en dat hij een langere 
reistijd heeft en dat is een goede reden om niet te komen. 
Liang: Dat snappen we, maar we kunnen nog steeds moeite doen om te komen. Het is belangrijk 
dat niet alleen steeds dezelfde mensen actief zijn. 
Kasper: Het punt van Winson, andere activiteiten zou ik zien als een geldige reden om niet 
aanwezig te zijn. 
Stan: Als er iets is waardoor je er echt niet bij kan zijn dan hoeft het natuurlijk niet. Iedereen 
heeft het druk en iedereen doet zijn best om erbij te zijn. 
Jessica: Het gaat erom dat je weet wanneer er een CoBo is dat je dat vrij houdt en dan geen 
andere dingen daar express inplant. Bij 14 zou ik toevoegen desnoods een uur voor de PV niet 
meer drinken. 
Stan: Mee eens? 
Liang: Ik vind het onnodig om het er in te zetten, het kan gebeuren dat je soms een biertje hebt 
gedronken. Het gaat ook om goed vertrouwen. 
Amber: Het lijkt me niet handig, het BVO is hiervoor en daar wordt vaak bier gedronken. Eén 
biertje lijkt me geen probleem. 
Kasper: Het onder invloed zijn tijdens de PV zou ik dan toevoegen. Je moet helder zijn tijdens de 
PV en van een biertje ben je nog helder lijkt me. 
Stan: Het gaat over met goed vertrouwen met elkaar omgaan. Als je je vervelend gedraagt dan 
kun je eruit gezet worden, om wat voor reden ook. Als het om goed vertrouwen gaat dan nemen 
we aan dat mensen helder hier zijn. Daarom vind ik dat het er niet per se bij hoeft. 
Amber: Misschien voorstellen om dit stuk te herzien en volgende week terug te brengen. Er zijn 
veel suggesties bij gekomen. Misschien kunnen we over de laatste suggestie apart stemmen, 
want hierover zijn de meningen verdeeld. 
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Stan: Peilen, tevreden over het huidige stuk? Overwegen positief gepeild. Er stond in het stuk 
geen stemvoorstel. 
 
Stemvoorstel 1: De FSR FNWI 22/23 stemt in met de nieuwe HR en werkafspraken met de 
voorgestelde wijzigingen. 
Stemming: 10 voor, 1 tegen, 0 blanco, 1 onthouden. 
 
Het stemvoorstel 1 is aangenomen. 
 

8. Beleidsplan 
Missen er opties? 
Jessica: Optie toevoegen om hetzelfde beleidsplan als vorig jaar te schrijven maar zonder de 
taakgroepen. 
 
Missen er plus- en/of minpunten? 
Kloppen de plus en minpunten? 
Discussie 
Kasper: Er staat stemvoorstel 1C is een beleidsplan met alleen algemeen stuk bij 1D. 
Amber: Dat klopt niet, 1C moet zijn 1A in stemvoorstel 1D. 
Daniella: Kan taakgroep financiën er wel in. 
Jessica: Ik wil voorstellen om het niet te doen, je leest vooral de kadernota en de begroting. Ze 
willen geen concrete punten aanpassen en dan hebben we dus niet echt een mening. 
Daniella: Mee eens, maar vindt dat het er in moet omdat het anders lijkt alsof het niet bestaat en 
we doen wel degelijk wat. 
Liang: Taakgroep weekend hoeft er sowieso niet in, Daniella is taakgroep hoofd financiën als zij 
het er graag in wil dan is het aan de taakgroep om het te regelen. 
Daniel: Ik vind het zinnig om het bestaan en de functie van de taakgroep te benoemen. 
Daniella: Wat vindt de taakgroep er van? 
Kasper: We hebben niet per se een doel of visie maar het benoemen is belangrijk. 
Jessica: Misschien ook in plaats van taakgroepen - financiën gewoon Taakgroep Financiën. 
Daniel: Wat vinden jullie er van om de bulletpoints voor de alinea te doen in plaats van daarna. 
Dus dat je eerst een soort samenvatting hebt. 
Stan: Wil je het toevoegen of het stemvoorstel aanpassen. 
Daniel: Wat vinden andere mensen er van? 
Liang: Het gaat per dossier dus een paar regels met wat je wil bereiken, maar weet niet hoe lang 
die stukken worden, misschien 1 of 2 alinea’s. Moet je dan nog een samenvatting schrijven? 
Stan: Maar het gaat over de opmaak toch? Of je de samenvatting ervoor of erna hebt? 
Daniella: Een samenvatting voor het stuk lijkt me raar. 
Kasper: Zie het als een korte versie en dan toelichting op de bulletpoints. 
Chris: Begin met je uitgebreide stuk, anders heb je minder incentive om de rest daarna te lezen. 
Amber: Ik sluit me erbij aan, er was ook een plan om alle bulletpoints apart te verzamelen en 
dan een kort document te hebben voor mensen die niet het hele plan willen lezen. 
Stan: We gaan gelaagd stemmen. 
Daniella: Het verschil 1A en 1D zijn de gevolgen toch, dus welke stemvoorstellen automatisch 
worden ingestemd? 
Amber: Ja. 
 
Gelaagd stemmen: 
1A - 9 
1B - 2 
1C - 0 
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1D - 10 
 
Stemvoorstel 1D: De FSR FNWI 22/23 schrijft een beleidsplan met dezelfde richtlijnen als het 
beleidsplan van vorig jaar. 
Stemming: 11 voor, 0 tegen, 1 blanco, 0 onthouden. 
 
Het stemvoorstel 1D is aangenomen. 
 

9. Evaluatieweekend locatie [VERTROUWELIJK] 
 

10. Niet ingestemde concept OER'en deel B 
Is het stuk duidelijk? 
Mist er informatie? 
Klopt de informatie? 
Discussiemoment 
Brain & Cognitive Science 
Amber: Belangrijk dat we volgend jaar niet instemmen want dit is bizar. 
Kasper: We hebben met de OD gesproken en indien dit wordt ingestemd afgesproken om 
volgende maand al in gesprek te gaan over de selectieprocedure. 
Liang: Is het ook jullie idee dat de selectieprocedure aangepast gaat worden? 
Kasper: De OD leek helemaal voor. 
 
Mist er een stemvoorstel? 
Kloppen de stemvoorstellen? 
 
Stemvoorstel 1: De FSR FNWI 22/23 stemt in met de concept OER deel B van de opleiding Brain 
& Cognitive Sciences. 
Peiling: positief 
Stemming: 12 voor, 0 tegen, 0 blanco, 0 onthouden. 
 
Het stemvoorstel 1 is aangenomen. 
 
Stemvoorstel 2: De FSR FNWI 22/23 stemt in met de concept OER deel B van de opleiding 
Computational Sciences. 
Peiling: positief 
Stemming: 12 voor, 0 tegen, 0 blanco, 0 onthouden. 
 
Het stemvoorstel 2 is aangenomen. 
 

11. Concept begroting 
Is het stuk duidelijk? 
Mist er informatie? 
Amber: Er mist een deel uit de begroting, ik snap waarom het mist maar weet ook niet waarom 
het stuk dan nu voorbij komt. 
Stan: Ik snap niet waarom het mist en waar het verschil ten opzichte van vorig jaar vandaan 
komt. 
Amber: De verhuizing post, waarom is het stuk al ingediend als het nog niet af is? 
Liang: De verhuizing is wat we nodig hebben en wat we kunnen krijgen in overleg met Henk. Dat 
staat er niet bij maar is niet heel relevant voor de begroting hier. 
Stan: Vanuit verhuizing wordt niet gedacht dat het heel relevant is voor de begroting nu. 
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Liang: We hebben nog geen bericht van Joris Flesch, we moeten met Kees en Henk nog overleg 
hebben wat we kunnen krijgen en wat er nog aangeschaft moet worden. 
Amber: Er staan bepaalde bedragen in het stuk die niet in de begroting staan. Het zou fijn zijn als 
er staat hoeveel er per post uitgegeven wordt. 
Daniella: Als ik er op druk dan kom ik op de pagina met de specificatie, dat zie je niet in de PDF.  
Stan: Details begroting staat in een los tabje, jullie krijgen 5 minuten de tijd om daar naar te 
kijken. 
Amber: Wat valt er onder relatiegeschenken? 
Daniella: Als iemand iets voor ons heeft gedaan dat je wat terug kan geven. 
Jessica: Teambuildingsactiviteiten staat nu 3000 euro. Klopt het dat dat een samenvoeging is van 
vorig jaar het inhaalweekend en toen de teambuildingsactiviteiten of was dit bedrag vorig jaar 
ook al hetzelfde? 
Daniella: Wat ik weet is het hetzelfde. 
Amber: Is dit vorig jaar niet aangepast en er toen ingehouden ter ondersteuning van de raad? 
Jessica: Misschien is het dan een idee om het te verspreiden over de rest van de begroting. 
 
Klopt het stemvoorstel? 
Missen er voor- en/of nadelen? 
Kloppen de voor- en/of nadelen? 
Discussiemoment 
Jessica: Naar welke posten kan geld vanuit teambuilding? Ik zou iets meer naar de weekende 
doen want boodschappen zijn duurder geworden door inflatie. 
Liang: Ik zou vooral iets meer geld bij het inwerkweekend doen omdat je dan voor 24 mensen 
moet betalen in plaats van 12. 
Amber: Ik zou meer voor boodschappen doen ook. 
Stan: Dus activiteiten verlaagd, inwerkweekend verhoogd en boodschappen verhoogd. 
Daniella: En met hoeveel willen jullie dit veranderen? 
Liang: Inwerkweekend zou ik 500 euro erbij. 
Jessica: Je kan eventueel de dingen die je nu verhoogd hebt vanuit die 3000 euro doen. Dus het 
verschil ten opzichte van vorig jaar. Je hebt nu de begroting 550 euro verhoogd, dan kun je 550 
van teambuilding er vanaf halen. Er is nu +550 bij promotiemateriaal en dan zou je -550 bij 
teambuilding doen, zodat het totaal hetzelfde blijft ten opzichte van vorig jaar. 
Liang: Ik denk dat inflatie een rol speelt en dat daar best rekening mee gehouden mag worden. 
Amber: Meer geld voor boodschappen is logisch, want vorig jaar was er corona dus waren 
mensen er ook niet. 
Jessica: Over welke punten willen we het geld dan verdelen als we 1500 euro verdelen. 
Amber: Ik zou 250 euro promotiemateriaal, 750 euro inwerkweekend, 250 euro 
evaluatieweekend doen bijvoorbeeld. 
Stan: Dus we willen het budget van activiteiten omlaag en verdeeld over andere posten. 
Promotiemateriaal wordt ook gecompenseerd vanuit activiteiten. Boodschappen wordt 
verhoogd van het nieuwe budget. 
Jessica: Ik zou dan niet de volledige 1500 euro van activiteiten halen, maar iets minder. 
Melanie: Verhuizing is nu 1000 euro, maar waar is dat precies voor? 
Daniella: Dat wordt nog besproken. Dus meubels bijvoorbeeld. 
Melanie: Wie maakt die inschatting? 
Daniella: Chris, Liang en ik. 
Kasper: Kosten voor de verhuizing wordt dat een nieuwe post? 
Daniella: Ja dat wordt een nieuwe post. Het liefst zou ik nu de bedragen willen veranderen, dan 
weten jullie ook hoe het aangepast is. 
Amber: We kunnen nu toch nog niet stemmen. Ik zou wachten met indienen tot de kosten van de 
verhuizing duidelijk zijn voordat we gaan zitten. 
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Jessica: Ik zou ook eerst nog met Henk zitten en kijken of het realistisch is. 
Daniella: Ik heb met Henk gesproken en hij noemde ook inflatie, dus we kunnen wat we nu 
hebben gewoon aanvragen. 
Liang: Zou jij met Henk kunnen zitten? Dan kun je zeggen dat we nog niet weten hoeveel precies 
de verhuizing gaat kosten want Joris is op vakantie, maar we proberen zoveel mogelijk spullen 
te hergebruiken, maar zouden wij eventueel later voor de verhuizing terug kunnen komen en 
dan nu begroting zonder verhuizing instemmen. 
Amber: Waarom zit er haast achter de begroting? 
Jessica: Dan weten we hoeveel geld we uit kunnen geven aan activiteiten. 
Amber: Nu hebben we ook al richtlijnen toch, het gaat niet minder worden dan dit 
waarschijnlijk. 
Stan: Waren er nog andere punten? 
Melanie: Zaterdag hadden we het over reiskosten, vinden we een potje reiskosten nog nodig? 
Jessica: Reiskosten voor een training kunnen in het potje training vallen. Afgelopen weekend 
moest Chris met de trein en hij heeft geen weekend OV. 
Daniella: Denk dat het niet nodig is, valt onder trainingen en Chris kan het declareren. 
Liang: Als je langer dan 45 minuten moet fietsen dan vind ik dat je het OV kan pakken. 
Rabia: Ik heb geen fiets dus moest ook met het OV. 
Stan: Ik denk dat we dit op goed vertrouwen kunnen doen. 
 

12. Teambuilding activiteit 
Is het stuk duidelijk? 
Mist er informatie? 
Klopt de informatie? 
Missen er voor- en/of nadelen? 
 
Kloppen de voor- en/of nadelen? 
Amber: Nadeel kanoën in Weesp is dat ik dan niet mee ga. Ik wil best eten bij Stan maar stap een 
kano niet in. 
Stan: Weinig reuring bij mij, wat? 
 
Discussiemoment 
Heeft iemand andere leuke ideeën? 
Jessica: Vorig jaar hebben we een activiteit gedaan bij mij bij de gymzaal. 
Liang: Ik hoorde een arcadehal. 
Amber: Een arcadehal is wel echt heel erg duur. 
Daniel: Ik zat meer te denken aan Tonton Club in West. Een soort arcade met beneden een bar. 
Melanie: Misschien poolen. 
Daniel: Er is een ook een cafe met bordspellen in Amsterdam. 
Stan: Misschien kunnen we ook kijken naar iets in het centrum. We kunnen ook lasergamen 
bijvoorbeeld. 
Melanie: Doen we ook iets van een kerstdiner? 
Stan: Daar kan later naar gekeken worden. 
Amber: Kerstdiner er misschien vastplakken, aan een activiteit. 
Rabia: Hoe vaak gaan we dit soort activiteiten doen? 
Liang: Tot het geld op is. 
Jessica: Ligt eraan hoeveel behoefte er aan is ook. 
Daniel: Zijn er al plannen voor Halloween? Misschien een verkleedfeest. 
 
Wat vinden we van de activiteiten? 
Amber: Bowlen en poolen lijkt me leuk. 
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Welke activiteit heeft de voorkeur? 
Liang: Ik ben heel erg voor bowlen. 
Rabia: Bowlen of lasergamen. 
Daniella: Bowlen of arcadehal. 
Daniel: Bowlen, arcadehal. 
Amber: Poolen of bowlen. 
Stan: Lasergamen arcadehal 
Myrthe: Bowlen en poolen. 
Melanie: Alles, maar bowlen en poolen hebben dan de voorkeur. 
Kasper: Lasergamen en arcade. 
Chris: Bowlen en poolen. 
Jessica: Gymzaal of iets met drankje en kletsen. 
Liang: Bowlen en gymzaal. Dan heb ik nu, bowlen, poolen, gymzaal, arcade, lasergamen. 
Stan: We zouden ook meerdere activiteiten in kunnen stemmen en alvast plannen. 
Kasper: Je kunt ook activiteiten combineren, zoals de poolbar na het bowlen. 
 

13. W.v.t.t.k. 
Daniella: Weten mensen hoe ze een declaratie in moeten dienen? 
Stan: Mensen weten dat niet. 
Daniella: Dan zal ik een mail naar iedereen sturen met de uitleg daarvan. 
 

14. Evaluatie stukken 
- 
 

15. Evaluatie PV 
Amber: Algemeen, als je meer informatie wil over een stemming vraag dat dan ervoor niet erna. 
Stan: Als je dossierhouder bent dan hoef je niet je hand op te steken bij directe vragen. 
 

16. Rondvraag 
Stan: Was weer gezellig. 
Melanie: Ik heb zin in de uitjes. 
Chris: Goed gedaan Stan! 
Jessica: Heeft iemand mijn stem gevonden. 
Stan: Die ben je al heel lang kwijt. 
 

17. Actielijst 
(PV-220907-11) Actie Liang - Evaluatie meenemen in de archivering van de taakgroep 
inwerken. 
(PV-220907-16) Actie Taakgroep Financiën - Kadernota als full BOB stuk volgende week 
presenteren. 
(PV-220914-01) Actie Amber - Op basis van ingestemde wijzigingen het HR en de 
werkafspraken aanpassen. 
(PV-220914-02) Actie DB - Format beleidsplan maken. 
(PV-220914-03) Actie Chris/Damian/Melanie/Daniella - Zorg dat stukjes beleidsplan 
geschreven worden en aangeleverd aan DB voor PV 220928. 
(PV-220914-04) Actie Liang - Stuur vrijdagmiddag 16/09/22 voor 17 uur een poll over de 
huisjes en boek zondag het huisje wat uit de poll komt. 
(PV-220914-05) Actie Jessica - Schrijf reacties opleidingen B&CS en CS en verstuur naar DB. 
(PV-220914-06) Actie Daniella - Plan een meeting met Henk en ga na of verhuizingskosten later 
begroot kunnen worden. 
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(PV-220914-07) Actie Liang - Schrijf OB stuk Teambuilding activiteit met daarin de nieuwe 
activiteiten voor de PV van 220921. 
(PV-220914-08) Actie Daniella - Schrijf mail met uitleg over indienen declaratie. 
 
Pro Memorie 01: Daniella - Pas de begroting aan a.d.h.v. de suggesties van de raad en breng naar 
de PV als kosten verhuizing bekend zijn, uiterlijk 2 november. 
 

18. Punten volgende agenda 
Chris: Raadskleding. 
Liang: Team building. 
Daniella: Kadernota full BOB. 
 

19. Sluiting 
Voorzitter Stan sluit de vergadering om 20:56. 


