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Voorzitter
Stan Fris
Aanwezig
Stan Fris, Amber Cornelissen, Chris de Hart, Daniel López Méndez, Daniella
Dhingra, Liang Telkamp, Melanie Kool, Rabia Demir, Kasper Mooijaart, Damian Piersma, Winson
Ooi
Afwezig
Jessica Bakker
Notulist
Myrthe Zwart
Gast
1. Opening
Voorzitter Stan opent de vergadering om 18:06.
2. Notulen & Actielijst
Stan: Geen op- of aanmerkingen aan de vorige notulen.
De notulen van afgelopen vergadering zijn aangenomen
(PV-220907-11) Actie Liang - Evaluatie meenemen in de archivering van de taakgroep
inwerken. - Gedaan
(PV-220907-16) Actie Taakgroep Financiën - Kadernota als full BOB stuk volgende week
presenteren. - Gedaan
(PV-220914-01) Actie Amber - Op basis van ingestemde wijzigingen het HR en de
werkafspraken aanpassen. - Gedaan
(PV-220914-02) Actie DB - Format beleidsplan maken. - Gedaan
(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. - Gedaan
(PV-220914-05) Actie Jessica - Schrijf reacties opleidingen B&CS en CS en verstuur naar DB. Gedaan
(PV-220914-06) Actie Daniella - Plan een meeting met Henk en ga na of verhuizingskosten later
begroot kunnen worden. - Gedaan
(PV-220914-07) Actie Liang - Schrijf OB stuk Teambuilding activiteit met daarin de nieuwe
activiteiten voor de PV van 220921. - Gedaan
(PV-220914-08) Actie Daniella - Schrijf mail met uitleg over indienen declaratie. - Gedaan
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. - Gedaan
3. Post
In
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Amber:
- Uitnodiging CoBO Chip and Charge.
- Iedereen toegang tot vergaderkamer.
- CSR concept agenda, is doorgestuurd.
- CSR, financiële training medezeggenschap op 7 oktober.
- Bestuursbeurs aanvragen, moet voor 1 november.
- ASVA, protest op 13 oktober tegen de groei van de UvA i.v.m. gebrek aan woningen.
Uit
4. Mededelingen
Stan: Jessica is afwezig en heeft Melanie gemachtigd. Zorg dat je op tijd bent voor de PV.
Chris: We gaan de uitnodigingen voor de CoBo versturen.
5. Updates commissies, taakgroepen, DB en CSR
Chris: Beste raadsleden,
Bij de FPC vergadering van gisteren hebben wij weer een aantal dingen besproken. Ten eerste
hebben we het stuk over raadskleding klaar gemaakt voor vanavond. Verder hebben we
besproken wie we willen uitnodigen op onze CoBo, hebben we gebrainstormd over het verloop
van acties en praat met de raad. Om dit laatste aantrekkelijker te maken voor het gemiddelde
publiek, hebben we besloten om deze 2 dossiers samen te smelten tot 1. Ook hebben we
toegankelijkheid besproken en gaan we als het goed is veiligheid binnenkort afronden. Dit houdt
in dat er in samenwerking met de beveiliging een flyer gaat komen waarop staat wat er in
bepaalde situaties (denk aan bijvoorbeeld laptopdiefstal) moet gebeuren en ook dat er meer
concrete plekken komen buiten waar duidelijk van is dat je er mag roken.
Melanie: Beste raadsleden,
De FOZ heeft vorige week aan aantal dingen besproken. Als eerste worden er Beelvormende en
Oordeelvormende stukken geschreven voor de dossiers Opnemen hoorcollege en
Terugkoppeling vakevaluaties. Daarnaast wordt er contact opgenomen met medewerkers van
de universiteit om vragen te beantwoorden over studenteninstroom, taaleisen en
werkgroepindeling. Als laatste wordt er contact opgenomen met andere raadsleden om overige
vragen over de dossiers te beantwoorden en worden de stukken van het beleidsplan geschreven.
Damian: Beste raad,
Afgelopen week heet de RegO vergaderd. De planning voor het FOC is gemaakt. De doelen per
dossier zijn besproken en worden in het beleidsplan verwerkt. Tevens zijn de selecties voor
masters besproken en de WHW.
Daniella: Beste raadsleden,
Afgelopen vrijdag heeft Taakgroep Financiën de Kadernota afgerond.
Amber: Lieve Raad
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Het DB heeft het tijdspad voor het beleidsplan besproken en deze zal gedeeld worden in de
aankomende vrijdagmail. Het HR en de werkafspraken zijn ook bijgewerkt en in een aparte mail
meegestuurd. De zeswekenplanning is besproken binnen het DB zowel als met alle
commissiehoofden om op een effectieve manier naar de BO's en IO's toe te werken met al onze
dossiers.
Als laatste heeft onze voorzitter een meeting met de FSR beta VU om ook daar ons gezicht te
laten zien.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Vaststellen agenda
Opening
Notulen en Actielijst
Post in/uit
Mededelingen
Updates commissies, taakgroepen, DB en CSR
Vaststellen agenda
Kadernota 2023
Inwerkweekend locatie [VERTROUWELIJK]
Raadskleding
Concept begroting [VERTROUWELIJK]
Teambuilding activiteit [VERTROUWELIJK]
W.v.t.t.k.
Evaluatie Stukken
Evaluatie PV
Rondvraag
Actielijst
Punten volgende agenda
Sluiting

Stan: Er is een nazending geweest, ik stel voor dat deze na inwerkweekend locatie op de agenda
komt.
De agenda is vastgesteld
7. Kadernota 2023
Is het stuk duidelijk?
Mist er informatie?
Klopt de informatie?
Discussiemoment
Kasper: Jessica had het gisteren over de adviestermijn die wij hebben, dat is minder dan 6
weken. Jessica dacht dat dat niet kon. Als wij over de deadline heen gaan dan mag dat omdat we
6 weken horen te hebben.
Liang: Is het niet handig om als we dit advies geven dat we erbij zeggen dat we minder dan 6
weken tijd hebben gekregen.
Kasper: Dat gaat over de begroting zelf, niet de kadernota. We krijgen op 10 oktober de
conceptbegroting en op 9 november wil de faculteit die indienen. Jessica dacht dat we 6 weken
de tijd horen te krijgen hiervoor.
Amber: Ik zou dat nog even factchecken.
Missen er stem voorstellen?
Klopt het stemvoorstel?
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Stemvoorstel: De FSR FNWI 22/23 adviseert negatief met betrekking tot de
Kadernota 2023 van de FNWI.
Peiling: negatief
Stemming: 0 voor, 11 tegen, 0 blanco, 0 onthouden.
Het stemvoorstel is verworpen.
8. Inwerkweekend locatie [VERTROUWELIJK]
9. Raadskleding
Is het stuk duidelijk?
Mist er informatie?
Amber: Je hebt meerdere opties bij die pakken, is het idee dat iedereen zelf kiest welke broek
hij/zij wil of besluiten we als vrouwen welke broek we willen?
Rabia: Ik dacht dat iedereen zelf zijn broek kan kiezen. De kleuren komen overeen en hoe
broeken ons passen zal voor iedereen anders zijn.
Liang: Ik zou eerst stemmen wat er uit komt en dan lijkt me dat we gewoon voor de kleur die het
wordt opties sturen en dat we het onderling afspreken. Ik denk dat we daar niet een heel PV stuk
over hoeven te denken.
Wil iemand een stemvoorstel toevoegen?
Kasper: Damian’s voorstel was als derde optie bij welke raadspakken.
Stan: Deel 2A en dan als optie 3 toevoegen. Wil je de optie toelichten?
Damian: Ja dat ga ik doen. Zoals jullie zien ben ik best groot, dat betekent dat niet alle winkels
mijn maat hebben, dus dat is een probleem. Ik weet van de Gents dat ze hem wel hebben. Het
voorstel wat we hadden bedacht was een antraciet pak, valt mee qua kosten en er is een
vrouwenversie beschikbaar bij de Gents. Zowel een colbertje als een broek erbij.
Amber: De vrouwenvariant kost 270 euro.
Damian: 170 euro.
Chris: Hoe goed staat dit pak met een paarse stropdas?
Damian: Goed.
Liang: Ik heb gehoord dat de vrouwen broeken van Gents enorm kriebelen.
Damian: Dat was de broek van Esmee, maar dat hangt ook van de plooien af.
Kasper: Als we deze optie doen en iedereen koopt een stropdas en we hebben mannen en
vrouwen pakken, dan is dat precies 2100 euro. Dat is precies het budget.
Chris: Dan is er geen budget meer voor truien, dan zouden we dus nog even naar de begroting
moeten kijken.
Daniella: Ik zou dit moeten bespreken met Henk.
Damian: Wij hadden bedacht vanaf een andere post, dan blijft de gehele begroting verder
hetzelfde.
Rabia: Dat is dan 480 euro extra.
Liang: Laten we eerst door de rest van het stuk heen gaan, voordat we dit allemaal bespreken.
Rabia: Als we het bij 2A zetten, dat gaat over de kleuren niet de pakken zelf. De pakken staan er
alleen als voorbeeld dus het kan alleen als voorbeeld toegevoegd worden. Dit stuk gaat over
welke kleur we willen, niet welk pak.
Chris: Deel 2A met antraciet als optie en dan een deel 2B waarbij we Damian’s voorstel
instemmen. Indien 2A antraciet aangenomen wordt.
Missen er plus- of minpunten?
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Melanie: Paars staat niet bij blauwe pakken.
Amber: Vesten zijn lelijk.
Stan: Eens.
Kloppen de plus- of minpunten?
Discussiemoment
Welke kleur pakken willen we?
Melanie: Van Jessica, grijs of antraciet, gilets vindt ze overbodig en ze wil een paarse stropdas.
Amber: Waarom is er geen discussiepunt voor de informele raadskleding?
Informele raadskleding
Amber: Hoodies zijn superieur, als het regent amazing en wat betreft de meer informele look,
daar hebben we pakken voor.
Stan: Ik heb persoonlijk liever een trui, ik heb al veel hoodies en een trui staat netter.
Chris: Ik heb ook veel hoodies maar daar kan er altijd een bij.
Winson: Onder een trui kun je ook nog een overhemd dragen.
Liang: Wordt dit automatisch dan zwart? Ik wil paars.
Winson: Ik vind voor de verandering wit met paars wel leuk.
Daniel: Ik vind geheel paars lelijk.
Kasper: Wit wordt heel snel vies.
Amber: Wit staat me niet. Zwart met paars misschien, maar dat zie je slecht.
Rabia: Er zijn kleuropties in de link die ik heb gestuurd, daar staat paars volgens mij niet bij.
Liang: Ik heb ook een keer gezocht naar truien en bedrukking en dan vind je ook dat het
mogelijk is. Dat het hier niet is betekent niet dat het niet bestaat.
Rabia: We gaan de bedrukking waarschijnlijk hetzelfde als vorig jaar doen.
Stan: Het is een FSR logo en dan je naam en functie erop.
Damian: Logo groot op de rug en dan voorop FSR FNWI en je naam.
Stan: Is iedereen het met deze bedrukking eens? Ja.
Willen we ook nog gilets als dat kan?
Amber: Gilets zijn lelijk.
Willen we ook nog een accessoire als dat kan?
Amber: Wat voor accessoire?
Damian: De paarse stropdas. Of voor vrouwen een paars sjaaltje als ze dat zouden willen.
Amber: Dan voel ik me een stewardess. Ik ben wel voor een stropdas.
Stan: Is er consensus over de paarse stropdas. Ja, iedereen wil graag een paarse stropdas.
Stemvoorstel 1: De FSR FNWI 22/23 neemt een trui, vest of hoodie als 1e raadskledingstuk.
Stemming: 12 voor, 0 tegen, 0 blanco, 0 onthouden.
Het stemvoorstel 1 is aangenomen.
Stemvoorstel 2: De FSR FNWI 22/23 neemt een hoodie als 1e raadskledingstuk.
Vest - 0
Trui - 8
Hoodie - 8
Zelf kiezen - 1
Trui - 6
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Hoodie - 8
Stemming: 9 voor, 2 tegen, 1 blanco.
Het stemvoorstel 2 is aangenomen.
Stemvoorstel 3: De FSR FNWI 22/23 neemt de kleur zwart aan voor het eerste
raadskledingstuk.
Wit - 4
Zwart - 9
Paars - 6
Stemming: 8 voor, 2 tegen, 0 blanco, 2 onthouden.
Het stemvoorstel 3 is aangenomen.
Stemvoorstel 4: De FSR FNWI 22/23 neemt pakken als 2e raadskledingstuk.
Stemming: 12 voor, 0 tegen, 0 blanco, 0 onthouden.
Het stemvoorstel 4 is aangenomen.
Stemvoorstel 5: De FSR FNWI 22/23 neemt een pak in kleur antraciet als 2e raadskledingstuk.
Zwart - 3
Donkerblauw - 4
Antraciet - 9
Stemming: 9 voor, 2 tegen, 0 blanco, 1 onthouden.
Het stemvoorstel 5 is aangenomen.
Stemvoorstel 6: De FSR FNWI 22/23 stemt in om pakken zoals getoond tijdens de presentatie
als raadspak te kopen.
Stemming: 9 voor, 2 tegen, 0 blanco, 1 onthouden.
Het stemvoorstel 6 is aangenomen.
10. Concept begroting [VERTROUWELIJK]
11. Teambuilding activiteit [VERTROUWELIJK]
12. W.v.t.t.k.
13. Evaluatie stukken
Amber: Ik vond het vreemd dat er bij raadskleding een discussiepunt was voor gilets en
accessoires, maar verder geen informatie en niets qua stemvoorstel.
Rabia: Ik kreeg terwijl ik het stuk kreeg nog suggesties en ik wilde van de rest van de raad weten
of ze het goed zouden vinden.
Amber: Misschien volgende keer in de inleiding een stukje erover schrijven.
Liang: Ik vond de agenda eindelijk mooi opgemaakt.
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14. Evaluatie PV
Stan: Ikzelf vond het rommelig rondom het raadskleding stuk, misschien ook mijn schuld. We
moeten even in het HR kijken wat er moet gebeuren als er bij gelaagd stemmen evenveel
stemmen voor opties zijn.
Liang: Repetto.
Stan: Hebben jullie bij gelaagd stemmen liever een discussie nog over de twee opties of dat we
voor de bovenste optie kiezen?
Amber: Ik kan me niet voorstellen dat er geen regel over is anders dan de bovenste. Als dat wel
zo is dan vind ik een discussie de betere optie.
15. Rondvraag
Damian: Vanuit mijn commissie vroegen wij ons af of de raad het wat zou vinden om één of twee
keer per jaar een GV te houden met de OR van hier.
Amber: Wat is het doel van deze GV.
Damian: Contact met de OR versterken en bij bepaalde punten een gezamenlijke mening
vormen.
Stan: Ik heb iemand gesproken die met een GV te maken had, wat moeilijk is als je een gedeeld
overleg hebt is je sterk in te zetten voor de student standpunten ten opzichte van de GV. Je moet
het studenten standpunt niet uit het oog verliezen.
Amber: We zijn dan niet opeens één orgaan.
Kasper: De FSR zijn echt voor de student en de OR voor de werknemers. Een GV is alleen om te
kijken of er overlap is, je hoeft elkaar niet tegen te gaan omdat je vanuit andere belangen
functioneert.
Stan: Mij lijkt het een goed idee.
Amber: We gaan sowieso in het beleidsplan die punten eronder zetten. Het idee van het DB was
om die punten te verzamelen in een apart document en mee te sturen met het beleidsplan. Veel
studieverenigingen lezen vaak niet het hele beleidsplan maar weten dan toch wat we doen. Ik
wil graag peilen over of men een apart document met bulletpoints wil maken om mee te sturen.
Winson: Ik vind wel als je in de raad zit dat het je verantwoordelijkheid is wat je gaat doen, dat je
er een keer doorheen.
Amber: Het is niet voor de raad maar bijvoorbeeld voor studieverenigingen.
Chris: Je krijgt dan wel dat niemand het beleidsplan meer leest.
Liang: Niemand leest het sowieso.
Amber: Dat was ook onze afweging ja.
Kasper: Als je niet een apart document schrijft, dan zoeken mensen in het document toch
waarschijnlijk ook alleen de bulletpoints op.
Stan: We gaan erover peilen of we willen of dit er komt. Overwegend positief. Ik had zelf ook nog
iets. We organiseren nu de CoBo en gaan morgen de uitnodigingen sturen. Kennen jullie nog
iemand die bij een studievereniging in het bestuur zit of bij een andere organisatie in het
bestuur zit die jullie graag bij de CoBo willen hebben.
Liang: Je mag sowieso al je Science Park vrienden uitnodigen.
Melanie: Staat alles in Spond?
Liang: Als het goed is wel.
Winson: Staat de CoBo van de medische faculteit al in de Spond.
Liang: Die hebben we nog niet gehad dus ik zou dat eerder vragen.
Melanie: Is het een idee om de OC’s uit te nodigen voor de CoBo?
Liang: Ze mogen komen.
Damian: Ik zou ze niet per se uitnodigen maar ze zijn altijd welkom.
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Chris: Er is een tijdje terug een mailtje gestuurd vanuit de UvA voor de Create a Course
Challenge. Die hebben we bij FPC besproken, het leek ons leuk om iets in te sturen. Daar willen
we ook graag jullie input voor hebben.
Melanie: Ik ben erg enthousiast.
Stan: Dat hoeft niet nu, maar mag ook later. We willen het voor volgende FPC vergadering weten.
Chris: Ja dat is volgende week maandag.
Amber: Je kan je idee ook zelf natuurlijk insturen.
Liang: Spectrum heeft laten weten dat ze het flauw vinden dat we niet worden gefeut. We
moesten nog even vragen wie er gefeut willen worden zodat we dat kunnen doorgeven. We
moeten waarschijnlijk iets vies eten of drinken.
Stan: We hebben 5 mensen die dus gefeut willen worden.
Liang: Jessica wilde wel mee drinken maar niet gefeut worden.
16. Actielijst
(PV-220914-03) Actie Chris/Damian/Melanie/Daniella - Zorg dat stukjes beleidsplan
geschreven worden en aangeleverd aan DB voor PV 220928.
(PV-220921-01) Actie Kasper - Zoek uit wat de termijn is voor advies geven op de FNWI
begroting. 28-9
(PV-220921-02) Actie Daniella - Schrijf een positief advies op de kadernota 22/23 en stuur naar
het DB. 28-9
(PV-220921-03) Actie Liang - Boek huisje 1 voor het inwerkweekend. 28-9
(PV-220921-04) Actie Daniella - Pas de begroting aan op basis van de voorgestelde wijzigingen
en bespreek deze met Henk. 28-9
(PV-220921-05) Actie Liang - Prik een datum voor het poolen. 28-9
PRO MEMORIE-01 Actie Amber: Maak een samenvatting van het beleidsplan in de vorm van de
bulletpoints
17. Punten volgende agenda
Damian: De OD Informatica.
Amber: Opnemen hoorcolleges.
Stan: Zet je stukken die je wil behandelen in de weekplanning.
18. Sluiting
Voorzitter Stan sluit de vergadering om 19:36.
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