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Inleiding
Voor de studentenraad is het gebruikelijk om raadskleding te nemen voor herkenbaarheid.
Nu zullen wij het in deze tijd niet heel veel nodig gaan hebben voor de herkenbaarheid. Nu
zullen we dit jaar niet zoveel activiteiten hebben, maar raadskleding kan wel een leuk
aandenken zijn aan dit uitzonderlijke collegejaar. Dit jaar hebben wij weer een budget van
€900 en omdat er dit jaar drie minder raadsleden zijn hebben wij een meer budget per
persoon. Raad 19/20 heeft in hun jaar gekozen voor zwarte vesten met witte opdruk en
geborduurde overhemden. De zwarte vesten waren ongeveer €30 per stuk en vielen erg in
de smaak. Naast de vesten had 19/20 ook geborduurde overhemden van €35 ~ €40 per
stuk, deze overhemden zijn door de meesten ongeveer 1 keer gedragen.
Status
We moeten als raad een besluit nemen of wij raadskleding nemen of dat wij het achterwege
laten. Indien wij wel raadskleding nemen moeten wij besluiten wat voor kleding wij willen.
Deel A: willen wij wel of geen raadskleding?
Optie1:
Wij nemen raadskleding
+ Wij hebben raadskleding
+ Toch nog herkenbaarheid
Deel B Wat voor raadskleding willen wij?
Optie 1:
Vest: kosten zullen ongeveer €30 per stuk zijn
+ Kan open gedragen worden
+ Gemakkelijk aan en uit trekken
+/- Eigen voorkeur

Optie 2.a:
Trui: kosten zullen ongeveer €30 per stuk zijn
+ Als je het over een overhemd draagt staat een trui beter dan een vest(mits de trui geen
capuchon heeft)
- Lastiger aantrekken dan een vest
- Kan hem niet open dragen
+/- Eigen voorkeur
Optie 2.b:
Trui met capuchon(hoodie)

Optie 3:
Laten de raadskleding over aan FPC:
+ Gaat sneller, minder discussie
- Helft van de raad heeft geen invloed op hoe het eruit gaat zien
Optie 4:
Hybride, trui voor wie een trui wil en een vest voor wie een vest wil
+ Iedereen heeft zijn/haar voorkeur voor een primair kledingstuk
- Minder uniform
Deel C: 2e raadskledingstuk:
Optie 1:
T-shirt: Kosten rond de €25 per stuk
+ Prettig in de zomer
+/ Informeel
Optie 2:
Overhemd: Kosten rond de €35 ~ €40 per stuk
+ Goed voor constitutieborrels
+/- Formeel
Optie 3:
Geen 2e raadskledingstuk
+ Budget kan ergens anders voor worden gebruikt
- Niet iets dat gedragen kan worden als het te warm is voor een vest of trui

Discussiepunten
1. Is het stuk duidelijk?
2. Gelaagd stemmen deel A
3. Indien positief gestemd over deel A, gelaagd stemmen deel B
- Indien positief gestemd over deel 2.a, stemmen over 2.b
- Indien positief gestemd over deel 4, stemmen over 2.b
4. Gelaagd stemmen deel C

Doelen
1. Bepalen of wij wel op geen raadskleding nemen

Vervolgacties
1. Mogelijk raadskleding bestellen

