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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, Winson Ooi, Jessica
Bakker (vanaf punt 8)
Afwezig
Damian Piersma
Notulist
Myrthe Zwart
Gast
Björn Out (tot punt 8)
1. Opening
Voorzitter Stan opent de vergadering om 18:03.
2. Notulen & Actielijst
Stan: Geen op- of aanmerkingen aan de vorige notulen.
De notulen van afgelopen vergadering zijn aangenomen
(PV-220914-03) Actie Chris/Damian/Melanie/Daniella - Zorg dat stukjes beleidsplan
geschreven worden en aangeleverd aan DB voor PV 220928.
Chris: Ja.
Amber: RegO nog niet.
Kasper: Damian heeft er niets over gezegd, ik weet dat hij zijn stukjes nog niet heeft geschreven.
Amber: Er staat niets in het document.
Kasper: Ik kan mijn eigen stukjes er wel in zetten. Idee was dat Damian er één stuk van zou
maken.
Stan: Prima, actiepunt kan weg.
(PV-220921-01) Actie Kasper - Zoek uit wat de termijn is voor advies geven op de FNWI
begroting. 28-9
Kasper: Algemeen adviesrecht is 30 werkdagen dus 6 weken. Geldt voor alles, niet alleen de
begroting.
Amber: Goed idee om er even een note van te maken.
(PV-220921-02) Actie Daniella - Schrijf een positief advies op de kadernota 22/23 en stuur naar
het DB. 28-9
Daniella: Gedaan.
(PV-220921-03) Actie Liang - Boek huisje 1 voor het inwerkweekend. 28-9
Liang: Gedaan
(PV-220921-04) Actie Daniella - Pas de begroting aan op basis van de voorgestelde wijzigingen
en bespreek deze met Henk. 28-9
Daniella: Niet gedaan, ik ben nog aan het wachten op precieze kosten van o.a. raadskleding. We
wachten nog even en als we het zeker weten dan stuur ik de begroting naar Kees.
(PV-220921-05) Actie Liang - Prik een datum voor het poolen. 28-9
Liang: Gedaan
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PRO MEMORIE-01 Actie Amber: Maak een samenvatting van het beleidsplan in de vorm van de
bulletpoints
3. Post
In
Amber:
- Titus van der Valk, de anti-kantine. Doorgestuurd naar de FPC. Ze willen broodjes
smeren voor studenten als protest tegen de dure kantine.
- CoBo FSR Geneeskunde, dezelfde dag als Kleio.
Chris: We kunnen naar allebei, dat had Jessica uitgezocht.
Kasper: Geneeskunde begint om 17, Kleio om 20.
-

Uitnodiging CoBo verstuurd, reactie van ACD en VIA
Kees: Peter van Tienderen is herbenoemd.
Uit

4. Mededelingen
Stan: Damian is afwezig en heeft Kasper gemachtigd. Jessica is later.
5. Updates commissies, taakgroepen, DB en CSR
Chris: Geachte raadsleden,
Bij deze toch nog even snel de commissieupdate van de FPC. Excuses voor de late reactie maar ik
heb het erg druk gehad met mijn nieuwe kamer en natuurlijk een tentamen.
Afgelopen vergadering hebben wij nogmaals de raadskleding besproken. Het zal nog spannend
worden voor wanneer we exact alles binnen hebben maar we gaan ons best doen! Verder
hebben wij de uva create-a-course challenge besproken. Hiervoor hebben wij een top idee om in
te sturen, namelijk Abstracte Talen. Denk hierbij aan morse en gebarentaal. Ook hebben we
klachten weer behandeld. We hebben besproken wat wij hiervan naar het BO willen brengen.
Voor toegankelijkheid komen we steeds dichterbij een boekje dat door een meisje is ontwikkeld
waarin allerlei gerelateerde topics rondom toegankelijkheid worden aangekaart, deze willen wij
dan ook verspreiden. Dan komt er ook een Facilitair Overleg (FO) aan waarvoor we een aantal
onderwerpen zoals een watertappunt voor lab42 en deksels op de gft bakken hebben besproken
om die naar dat overleg te brengen. Verder nog hebben we het ook gehad over de pauzeruimtes
bij F. Deze zijn erg lelijk en kaal en wij hebben besproken hoe we die kamers willen opfleuren,
denk hierbij aan het schilderen van de muren. Tot slot hebben we ook nog het beleidsplan, de
social media en de posters (raadsposter en personaliaposter) voor onze kamer besproken.
Melanie: Hoi allemaal,
De FOZ heeft de afgelopen weken gewerkt aan een aantal dossiers voor de komende PV's.
Vanavond behandelen we het BO stuk van het dossier Opnemen hoorcolleges. Verder zijn we
bezig met de PV stukken voor volgende week. Het beleidsplan is zo goed als af, de laatste
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opmerkingen worden opgelost. Verder is het het einde van de maand dus zullen we aankomende
vergadering kijken hoe alle dossiers ervoor staan.
Damian: Hey allemaal,
Hier de oudste van de RegO. Afgelopen week hebben wij de OD BSc Informatica besproken welke
vanavond langs de PV zal komen. Tevens hebben wij een planning gemaakt voor het FOC.
Reminder, de deadline voor het doorgeven van onderwerpen is op 24 oktober. Tevens hebben
wij het eerste belangrijke document uitgelezen. Hiernaast zijn ook groeigebied, selectie masters
en aanwezigheidsverplichting besproken.
Amber: We hebben een tijdspad voor het beleidsplan gemaakt, deze die je hieronder.
1e ronde feedback FPC -> FOZ -> RegO -> FPC : deadline 12 okt
2e ronde feedback FPC -> RegO -> FOZ -> FPC : deadline 26 okt
DB kijkt naar beleidsplan: deadline 9 nov
Hiernaast komt morgen de agenda voor het BO. Deze zullen jullie ook allemaal ontvangen.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Vaststellen agenda
Opening
Notulen en Actielijst
Post in/uit
Mededelingen
Updates commissies, taakgroepen, DB en CSR
Vaststellen agenda
Wijzigingen HR
Opnemen hoorcolleges [VERTROUWELIJK]
Benoeming OD BSc Informatica [VERTROUWELIJK]
W.v.t.t.k.
Evaluatie Stukken
Evaluatie PV
Rondvraag
Actielijst
Punten volgende agenda
Sluiting

Liang: Zou opnemen hoorcollege niet vertrouwelijk moeten worden, aangezien we het willen
bespreken op het BO. Dan zou ik wijziging HR naar voren opschuiven.
Stan: Opnemen hoorcolleges wordt dan vertrouwelijk gemaakt en wijzigingen HR wordt naar
voren gehaald.
De agenda is vastgesteld
7. Wijzigingen HR
Is het stuk duidelijk?
Mist er een stemvoorstel?
Kloppen de stemvoorstellen?
Missen er voor- en/of nadelen?
Kloppen de voor- en/of nadelen?
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Discussiemoment
Wijziging stemprocedure gelaagd stemmen
Melanie: Bij 14.4 dan wordt er gekeken nog bij iedereen die ja stemt, maar wat nou als je
bijvoorbeeld een gelijk aantal voor hebt maar een ongelijk aantal tegen.
Stan: Het gaat over gelaagd stemmen.
Melanie: Gelaagd stemmen en dan aanpassing HR, gelijke hoeveelheid stemmen dan kort
discussiemoment, als je voor het discussiemoment nog een tegen doet.
Liang: Je mag alleen maar voor stemmen.
Melanie: Oh oké, laat maar dan.
Daniella: Wordt er ook rekening mee gehouden over de volgorde van meest populaire optie.
Stan: De volgorde maakt niet en de stem van de voorzitter is beslissend.
Stemvoorstel 1: De FSR FNWI 22/23 stemt in met de wijzigingen aangebracht in lid 14.14 van
het HR.
Stemming: 11 voor, 0 tegen, 0 blanco, 1 onthouden.
Het stemvoorstel 1 is aangenomen.
Stemvoorstel 2: De FSR FNWI 22/23 stemt in met de wijzigingen aangebracht in lid 4.15 van
het HR.
Stemming: 11 voor, 0 tegen, 0 blanco, 1 onthouden.
Het stemvoorstel 2 is aangenomen.
8. Opnemen hoorcolleges [VERTROUWELIJK]
9. Benoeming OD BSc Informatica [VERTROUWELIJK]
-

10. W.v.t.t.k.
11. Evaluatie stukken

12. Evaluatie PV
Kasper: Lekker kort.
Stan: Het punt van Jessica was niet een technisch punt omdat het niet over het verloop van de PV
ging.
13. Rondvraag
Stan: Was gezellig.
Myrthe: Het is koud hier.
Kasper: Tijdje geleden was er een mail over de studentassessor, is daar al antwoord op
gekomen?
Amber: Dit antwoord hebben we gekregen.
Liang: Kunnen we na de PV nog even informeel raadskleding bespreken?
Amber: Waarom hebben we het dan niet op de PV besproken?
Liang: We hadden geen tijd voor een stuk, we kunnen het net zo goed kort met een poll doen.
Amber: We moeten hier wel nog een keer over stemmen, dus liever niet.
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Jessica: Waar we willen bestellen kan informeel, maar een andere kleur dan moeten we opnieuw
stemmen.
Winson: Stan zit jij in alle commissie chats?
Stan: Nee.
Winson: Is dat misschien handig?
Jessica: FOC had in onze update moeten staan en het staat in de agenda.
Stan: Ik wist alleen niet wanneer de agenda van FOC werd verzonden.
Winson: Vergeet niet jullie punten voor FOC aan te dragen.
14. Actielijst
(PV-220921-04) Actie Daniella - Pas de begroting aan op basis van de voorgestelde wijzigingen
en bespreek deze met Henk. 28-9
(PV-220928-01) Actie Amber - Kadernota advies opsturen naar DT.
(PV-220928-02) Actie Iedereen - Stuur argumenten over opnemen hoorcolleges door naar
Amber voor zondag 2/10.
(PV-220928-03) Actie Amber - Schrijf OB stuk opnemen hoorcolleges voor volgende PV.
(PV-220928-04) Actie Stan - Pas het HR aan en stuur het door naar de raad.
(PV-220928-05) Actie Winson - Schrijf een advies over OD Bsc Informatica en stuur deze naar
het DB.
PRO MEMORIE-01 Actie Amber: Maak een samenvatting van het beleidsplan in de vorm van de
bulletpoints
15. Punten volgende agenda
Stan: Opnemen hoorcolleges, terugkoppeling vakevaluaties, communicatie onderwijs.
Liang: Raadskleding kleur pakken dan ook nog.
Jessica: Stuk over communicatie FSR naar studenten, we zijn blijkbaar verplicht om
communicatie te promoten.
16. Sluiting
Voorzitter Stan sluit de vergadering om 19:08.
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