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Agenda 
Opening 
1. Post 
2. Vaststellen notulen 
3. Mededelingen 
4. Update dagelijks bestuur, commissies en afgevaardigden 
5. Update Staat van de Universiteit 
6. Vaststellen agenda 
7. Kaderbief 
8. Benoemingsprocedure CvB-leden 
9. Studentenstatuut 2015-2016 
10. Profileringsfonds 
11. CSR-budget 
12. Jaarverslag CSR 14|15 
13. BHV-cursus 
14. Benoeming OC-leden 
15. OV-voorbereiding 
16. W.v.t.t.k. 
17. Rondvraag  
Sluiting 

Opening 
Naomi opent de vergadering om 14.10 uur.  

1. Post 
De postlijst wordt doorgenomen.  

2. Vaststellen notulen 
Het verslag van 19 augustus wordt volgende week vastgesteld. 

3. Mededelingen 
Een aantal raadsleden moet eerder weg vanwege andere verplichtingen. 

4. Update dagelijks bestuur, commissies  en afgevaardigden 
DB: 5 

De raad heeft eerder deze week per mail een verslag ontvangen van het DB-overleg en het IAO 
ter voorbereiding van de OV van 8 september. Het DB heeft tijdens het overleg met de 
voorzitter van de Raad van Advies van de CSR besproken dat de raad waarschijnlijk meer met 
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CSR 14|15: 
Tariq Sewbaransingh, Dennis van Velzen, Jordi Beckman,  Samantha van den Hoek, Els Aarts, Ilse Blomberg, Laura 
Benner, Linda van Exter, Stefan Wirken (vanaf 16.00 uur) 
CSR 15|16: 
Naomi Appelman, Gijs Doeleman, Lianne Hooijmans, Guinevere Simpson, Nathaniel Escher, Yvo Greijdanus. Reimer 
van den Hoek, Gabriëla Zoutkamp,  Mink Perrée, Rosa d’Adelhart Toorop, Özenç Turgut, Lucas Wolthuis Scheeres 

Afwezig 
 
Lina van Hirtum, Anneloes Dijkstra,  Gamze Ulker,  Tom Lotten,  Youssri Lachkar,  Iris Kooreman,  Mark de Jongh 

Gast Lianne Schmidt (studentassessor) 
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de Adviesraad wil gaan doen en daarbij ook denkt aan het opzetten van een buddysysteem. Het 
DB organiseert eind september een kennismakingsborrel van de hele raad met de Adviesraad 10 

(actiepunt 150826-01). 
 
V&C: 
Samantha: De commissie heeft in principe praktisch alles afgesloten. Alleen Opening 
Academisch Jaar loopt nog. Els is met Maarten in gesprek om een gedicht te bedenken en voor 15 

te dragen over de Maagdenhuisbezetting. Verder is er afgelopen week een overdracht voor DvhJ 
geweest met ASVA en BC. Dit zal in september nog een keer gedaan worden om te zorgen dat 
alle dossierhouders erbij kunnen zijn. De nieuwe commissie heeft vandaag de vergadering 
bijgewoond. Er stonden ook een aantal punten op de agenda die zij moesten bespreken. Daarna 
hadden zij de velddag. Hierop hebben zij nagedacht over de rol van V&C, wat V&C doet, hoe dat 20 

zich verhoudt tot de rest van de raad, etc. Daarnaast hebben zij een mediastrategie gemaakt die 
zij komende week bij Bureau Communicatie tijdens een kennismaking gaan presenteren. 
 
O&O: 
Guinevere: De eerste week als commissievoorzitter O&O was lekker enerverend en leerzaam. 25 

Het was wel nog ingewikkeld met de dossierverdeling, omdat er drie csr leden niet bij de 
dossierverdeling waren of voorkeuren hadden opgegeven. In de loop van afgelopen week heb ik 
ieders wensen gekregen. Tijdens de cv O&O hebben we mijn voorstel voor de dossierverdeling 
besproken. Het resultaat is te vinden in de bijlage.  

Deze week heb ik bijna al mijn dossier overgedragen gekregen. Naar aanleiding van de 30 

nieuwsmail van Pauline wil ik me gaan bezighouden met een nieuw dossier: 
houdbaarheidsdatum van studieresultaten en -punten. Daar zal ook nog in de O&O cv 
besproken worden.  

Volgende week zal ik mijn dossiers bij de FSR FMG over moeten gaan dragen. Ik 
verwacht niet dat de combinatie CSR / FSR overdracht erg problematisch wordt.  35 

 
O&F: 
Lianne: De overdracht is nog in volle gang, sommige dossiers zijn overgedragen, andere niet. 
Dat komt ook omdat Jordi deze week afwezig was. Op mijn eerste O&F vergadering hebben we 
veel besproken. De kaderbrief hebben we doorgenomen en we hebben vragen opgesteld voor 40 

bij de GOV. De benoemingsprocedure decanen hebben we besproken en dit dossier willen we 
graag oppakken als nieuwe O&F. De benoemingsprocedure CvB-leden; er komt misschien een 
laatste brief met ontevredenheid over de uitkomst. Samenwerking AAA; er komt misschien een 
laatste brief vanuit huidige O&F met aanbevelingen. En we hebben de dossierverdeling semi-
definitief vastgesteld.  45 

 Ten slotte ben ik nog naar een overleg geweest over de middag van de 
medezeggenschap. Dat is een dag voor alle ORen en FSRen en CSR en opleidingscommissies op 
30 september tussen 15-18h. Er zullen pitches en een panelgesprek zijn over het functioneren 
van de medezeggenschap en de vraag of de problematiek van de afgelopen jaren een structuur- 
of cultuurprobleem is. Lianne stuurt het programma voor de Dag van de Medezeggenschap door 50 

naar de raad. Nathaniel zal het dossier oppakken met V&C. De bedoeling is dat de CSR vòòr 1 
september sprekers regelt voor de pitches. 
 
Afgevaardigden 
De afgevaardigden mailen hun update vanaf volgende week als reply-to-all op de mail met de 55 

conceptagenda en vergaderstukken. 

5. Update Staat van de Universiteit  
De commissie Democratisering en Decentralisering geeft een update over de vorderingen van 
de sollicitatiecommissie. 

6. Vaststellen agenda 
De agenda wordt gewijzigd vastgesteld. Het Rapport Onderwijsvernieuwing wordt van de 
agenda geschrapt en zal besproken worden met de dossierhouders (actiepunt 150826-02).  60 
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7. Kaderbrief 2016 
Vlak na de start van het reces is de concept kaderbrief 2016 gepubliceerd. Komende vrijdag 
staat een Gezamenlijke Overlegvergadering (GOV) van de CSR en COR met het CvB gepland 
waarbij de kaderbrief is geagendeerd. De CSR bespreekt de kaderbief 2016 om hier een 
duidelijk beeld van te krijgen. De kaderbrief bevat dit jaar meer toelichting op de betekenis van 
allerlei posten en de begrotingssystematiek. De hoeveelheid ‘nieuw beleid’ is echter nihil. In het 65 

eerste hoofdstuk worden de volgende uitgangspunten gepresenteerd: 
- Decentrale sturing: 
‘Een zo groot mogelijk gedeelte van de eerste geldstroom wordt ter beschikking gesteld aan 
faculteiten. Omgekeerd worden dan ook alle kosten bij faculteiten in rekening gebracht.’ 
- Stabiliteit in prijzen in het allocatiemodel:  70 

‘De UvA streeft naar stabiele prijzen in het allocatiemodel, zodat faculteiten weten waar ze in de 
toekomst op kunnen rekenen. (…) In deze kaderbrief zijn alle prijzen [Tariq: studiepuntprijs, 
diploma, eerstejaars student] gelijk gesteld aan het niveau van 2015. Op basis van de huidige 
verwachtingen van de faculteiten is het ook mogelijk om deze prijzen te handhaven in de jaren 
daarna. In de begroting 2015 was voor 2016 nog een daling van de prijzen voorzien.’ 75 

- Geen veranderingen in het allocatiemodel: 
‘Het allocatiemodel voor 2016 is gelijk aan 2015. (…) Om de discussie over het allocatiemodel 
op een transparante en bij de tienpuntenplan passende wijze te voeren, is voldoende tijd nodig. 
Deze was tot op heden niet beschikbaar. Om deze reden is er voor gekozen om het bestaande 
allocatiemodel te gebruiken voor de kaderbrief 2016.’ 80 

- Extra investeren in onderwijskwaliteit: 
‘Als gevolg van de invoering van het studievoorschot kunnen alle universiteiten en hogescholen 
vanaf 2018 extra middelen tegemoet zien. (…) Voor 2016 en 2017 wil de UvA jaarlijks M€ 4 
extra voorinvesteren. In overleg met de faculteiten wordt onderzocht waar deze extra inzet het 
meest gewenst is. De voorstellen hiervoor worden opgenomen als onderdeel van de begroting.’ 85 

- Beheersing van de indirecte kosten: 
‘In onderling overleg tussen faculteiten en diensten zijn mogelijkheden in kaart gebracht om de 
indirecte kosten, de overhead, in de komende jaren binnen de UvA wel verder te verlagen.’ 
- Verbeteren transparantie en begrotingskwaliteit: 
‘Op basis van de ervaringen van afgelopen jaren is duidelijk dat er elk jaar een groot verschil is 90 

tussen het in de begroting (en prognoses) verwachte resultaat en het daadwerkelijke resultaat 
van de UvA. (…) dit effect is ongeveer M€ 9 per jaar: M€ 3 als gevolg van niet begroten van loon- 
en prijscompensatie in de rijksbijdrage en M€ 6 vanwege te conservatieve begrotingen van 
faculteiten.’ 
- Verbeteren kwaliteits-/prijsverhouding huisvesting: 95 

‘De ervaringen met REC BCD tot nu toe geven aan dat de voorzieningen daar, een jaar na 
oplevering, nog niet voldoen aan ieders verwachtingen. In overleg met medewerkers en 
studenten wordt bezien met welke aanvullende maatregelen het gebruik van het gebouw 
verder verbeterd kan worden.’ 
- Meerjarig financieel nulresultaat voor de hele UvA: 100 

‘De UvA streeft er naar voor de universiteit als geheel uit te komen op een resultaat van ten 
minste nul.’ 
- Technische opmerkingen:  
‘De interne solvabiliteitsnorm is naar aanleiding van de signaleringsgrens van de 
Onderwijsinspectie verhoogd van 20% naar 30%.’ 105 

‘De kale huurprijs (…) voor faculteiten mag nooit meer dan 12% van de omzet van de UvA 
bedragen.’ 
‘Jaarlijks moet ten minste voldoende vrije kasstroom beschikbaar zijn om de rente en 
aflossingen te kunnen betalen.’ 
‘De liquiditeitsratio mag conform de signaleringsgrens van de inspectie nooit lager dan 0,5 zijn.’ 110 

 
De raadsleden bespreken de vragen die zij tijdens de GOV willen stellen over de kaderbrief 
2016. De CSR ontvangt vanmiddag de definitieve conceptversie van de kaderbrief en bekijkt 
morgen tijdens de O&F-vergadering of de opgestelde vragen nog relevant zijn. Een 
discussiepunt is het ontbreken van het instemmingsrecht van facultaire raden op de facultaire 115 

begroting. Daarnaast bespreekt de raad zijn visie op het decentraliseren van de gelden van het 
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studievoorschot. De gelden zijn bedoeld om de onderwijskwaliteit te verbeteren. Een raadslid 
wil graag weten hoe de gelden precies verdeeld en besteed worden. De dossierhouder geeft aan 
dat het onderwijsbeleid een taak van de faculteiten is en dat zij het beste weten hoe de kwaliteit 
verbeterd kan worden. Het is onduidelijk hoe de FSR’en OR’en denken over het decentraliseren 120 

van de gelden van het studievoorschot. Mogelijk kan de CSR in de toekomst samen met hen een 
brief opstellen.       

8. Benoemingsprocedure CvB-leden 
De Raad van Toezicht (RvT) heeft in juli de benoemingsprocedure voor CvB-leden vastgesteld. 
Een aantal raadsleden vindt dat de medezeggenschap onvoldoende is meegenomen in het 
proces en er te weinig is gedaan met het advies van de medezeggenschap. In de uiteindelijke 125 

procedure is namelijk vrijwel niets te zien van het voorstel dat de CMR, COR en CSR in juni 
samen hebben opgesteld. De bedoeling is om de benoemingsprocedure op te nemen in het 
Universiteitsreglement, waar de CSR instemmingsrecht op heeft. Een raadslid stelt voor om vast 
te houden aan het oorspronkelijke voorstel van de medezeggenschap en niet mee te doen aan 
de procedure die nu wordt voorgesteld door de RvT. Een ander raadslid merkt op dat de 130 

commissie Democratisering en Decentralisering niet genoemd wordt in de brief, terwijl zij 
geacht worden advies uit te brengen over de benoemingsprocedure van CvB-leden. Een raadslid 
vraagt of de raad weet op welke punten de CSR instemming wil hebben en wat de toezeggingen 
zijn die de raad minimaal wil hebben. Een raadslid stelt voor om een gezamenlijke brief op te 
stellen met de CSR 14|15 en de CSR 15|16 en voorlopig vast te houden aan het voorstel dat de 135 

COR, CMR en CSR in juni hebben verstuurd. Lianne neemt contact op met de COR en CMR en 
stelt met de commissie O&F een brief op aan de RvT op die na afloop van de 
commissievergadering ter e-mailstemming wordt voorgelegd aan de CSR 14|15 en CSR 15|16 
(actiepunt 150826-03). De brief zal vervolgens ook in de openbaarheid worden gebracht 
d.m.v. een artikel in Folia en via social media. 140 

9. Studentenstatuut 2015-2016 
De raad heeft een nieuw voorstel van Juridische Zaken (JZ) ontvangen in reactie op de 
breekpunten die de raad had geformuleerd met betrekking tot het Studentenstatuut 2015-
2016, dat per 1 september in zou moeten gaan. De dossierhouder licht toe dat er volgens JZ 
geen basis in de WHW is wat betreft het vragen van een vergoeding als een student te laat is 
met aanmelden. De bevoegdheid van decanen om de hoogte van de vergoeding vast te stellen 145 

kan uit het Studentenstatuut gehaad worden, maar als de vergoeding in de OER wordt 
opgenomen, is er msschien onvoldoende basis voor en zouden decanen kunnen beslissen dat 
studenten helemaal geen hertentamen meer mogen doen. De vraag is wat de CSR hiervan vindt. 
Linda verwacht dat dit geen gevaar is, want de FSR’en zouden in dat geval bezwaar aantekenen.  
 Daarnaast is het de vraag of de CSR wil vasthouden aan haar wens om de drie rechten 150 

die toe zijn gezegd in het mOER-proces in hoofdstuk 3 worden geplaatst, namelijk:  
- Het recht van studenten op een kopie van hun tentamen 
- Het recht van studenten om automatisch te worden aangemeld voor hun hertentamen bij een 
onvoldoende. 
- Voor studenten met een chronische beperking het recht dat ze niet de aanbeveling van hun 155 

arts elk jaar weer moeten inleveren, maar dat één keer voldoende zal zijn. 
De vraag is of de raad vast wil houden aan deze oorspronkelijke breekpunten of er nu opnieuw 
over wil stemmen. Er ligt een nieuw verzoek, maar dit voldoet niet aan de eisen die de CSR 
oorsponkelijk heeft opgesteld. Een raadslid merkt op dat iets wat niet thuishoort in het 
Studentenstatuut daar niet in zou moeten worden opgenomen. Er ontstaat een discussie over of 160 

het het belangrijkst is dat de genoemde drie rechten ergens geborgd moeten worden en in 
hoeverre het uitmaakt in welk document het thuishoort. De discussie over de mOER moet 
volgend jaar opnieuw gevoerd worden. Tariq stelt voor dat het Studentenstatuut en de mOER in 
2015-2016 gelijktijdig behandeld worden.  

De CSR 14|15 houdt voorlopig vast aan wat eerder is vastgesteld. De CSR 15|16 vormt 165 

een oordeel over het Studentenstatuut tijdens de PV van 1 september (actiepunt 150826-04). 
Laura informeert Juridische Zaken. 
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10. Profileringsfonds 
De dossierhouder heeft een adviesbrief opgesteld over de werkgroep Profileringsfonds. 
 
Besluit 150826-01 170 

De raad besluit na stemming om de adviesbrief over de werkgroep Profileringsfonds te 
versturen.  

11. CSR-budget 
Pauline geeft een korte toelichting op het algemene budget van de CSR en Samantha licht toe 
hoe de begroting van de commissie V&C is opgebouwd. De raad kiest binnenkort een 
penningmeester. 175 

12. Jaarverslag CSR 14|15 
Besluit 150826-02 
De raad besluit na stemming om Dennis te machtigen het Jaarverslag 14|15 vast te stellen na 
informeeel vooroverleg met de CSR 14|15.  

13. BHV-cursus 
De raad loot over welke leden er op de reservelijst komen te staan van de BHV-cursus op 4 
september. 180 

14. Benoeming OC-leden 
De CSR heeft begin juli een reactie ontvangen van de OC Psychologie en Psychobiologie waarin 
zij bezwaar aantekenen tegen het advies dat de raad heeft uitgebracht over de benoeming van 
leden van opleidingscommissies. De CSR erkent dat het niet wenselijk is dat de raad een 
dergelijk advies verstuurt zonder vooraf de OC’s formeel te raadplegen of überhaupt te 
informeren, en begrijpt het dat de OC’s zich gepasseerd voelen. De raad houdt echter vast aan 185 

het verzonden advies. De huidige raadsleden zullen in de overdracht de aankomende 
raadsleden adviseren een gesprek te organiseren met de OC’s, facultaire raden en de 
bestuurders bij de herziening van de Handreiking Opleidingscommissies. 
 
Besluit 150826-03 190 

De raad besluit na stemming om de reactie op de brief van Psychologie en Psychobiologie over 
de benoeming van OC-leden te versturen. 
 

15. OV-voorbereiding 
De raad bereidt de Overlegvergadering voor. De volgende onderwerpen staan onder 
voorbehoud op de agenda: 195 

- Algemene beschouwingen (30 min.) 
Mevr. Van den Boom  en dhr. Sewbaransingh nemen het afgelopen halfjaar door a.d.h.v. het 

Jaarverslag 2014 en mevr. Van den Boom en Naomi Appelman geven een vooruitblik op het komende 

half jaar. 

Bijlagen: Jaarverslag 2014; Planning onderwerpen CvB-CSR september t/m december 2015 200 

- Werkafspraken CvB-CSR (15 min) 
Het College en de CSR leggen de werkafspraken voor het studiejaar 15-16 vast.  
Bijlage: Werkafspraken CvB-CSR 
- Samenwerking UvA – VU (15 min) 
De CSR bespreekt graag hoe het proces van het tekenen van de intentieverklaring samenwerking 205 

UvA-VU is verlopen en hoe de samenwerking er inhoudelijk voorstaat.  
- Enquête studieadvies (o.v.b.) 
De CSR bespreekt graag de leerpunten uit de Rapportage Studieadvies. 
Bijlage: Rapportage Studieadvies 
- Studentenstatuut (o.v.b.) 210 

Dit agendapunt staat onder voorbehoud op de agenda, want als de bezwaren van de CSR zijn 
weggenomen, hoeft dit punt niet geagendeerd te worden. 
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De CSR bespreekt tijdens de PV van 1 september de werkafspraken CSR-CvB (actiepunt 
150826-05). De CSR wil graag de lopende afspraak toevoegen dat geprobeerd wordt rekening 215 

te houden met recesperiode van de CSR, waarbij de recesperiode wordt gedefinieerd. Daarnaast 
adviseert een raadslid om de mogelijkheid om juridisch advies in te winnen toe te voegen aan 
de werkafspraken.  

Guinevere overlegt met Mark en Youssri of de rapportage n.a.v. de enquête 
studieadvies geagendeerd kan worden op de OV (actiepunt 150826-06). De Commissie O&F 220 

vormt een oordeel over het Studentenstatuut en bepaalt op basis daarvan of het 
Studentenstatuut geagendeerd wordt op de OV (actiepunt 150826-07). De CSR wil graag het 
takenpakket van de studentassessor toevoegen aan de agenda, als dit qua tijd mogelijk is 
(actiepunt 150826-08). De raad wil graag dat de studentassessor aan mag schuiven bij 
Centraal Bestuurlijke Overleggen en gezamenlijke vergaderingen CvB UvA-VU. Een raadslid 225 

geeft de nieuwe raad mee dat het van belang is dat de COR goed geïnformeerd wordt over de 
positie van de studentassessor en haar takenpakket. Tot slot wordt tijdens de OV navraag 
gedaan naar de status van het Green Office (actiepunt 150826-09). Naomi, Reimer en Yvo 
zullen de informatiebijeenkomst over het AUC op 2 september bijwonen (actiepunt 150826-
10). 230 

16. W.v.t.t.k. 
Maagdenhuisweekend 5&6 september: Pauline zoekt nog twee mensen uit de oude raad om te 
helpen met de praktische zaken en Dennis zoekt nog twee mensen voor de simulatie op zondag. 

17. Rondvraag  
- Gijs vraagt aan de studentassessor of zij ook een wekelijkse update naar de raad zou kunnen 
mailen. Zij staat hier welwillend tegenover, over de vorm wordt nog nagedacht. 
- Gijs attendeert de raad op het corveerooster. 235 

- De PV’s zijn het eerste halfjaar elke woensdag van 12.00-15.00 uur. De commissievergadering 
O&O is op donderdag van 15.00-17.00/18.00, de commissievergadering van V&C is op vrijdag 
van 9.00-11.00/12.00 en de commissie O&F vergadert op vrijdag van 15.00-17.00/18.00.  
- De raad complimenteert Naomi met het soepele voorzitterschap van deze lange vergadering. 

Sluiting 
Naomi sluit de vergadering om 16.45 uur.    240 

 

Besluiten 
 
150826-01 De raad besluit na stemming om de adviesbrief over de werkgroep 

Profileringsfonds te versturen.  245 

150826-02 De raad besluit na stemming om Dennis te machtigen het Jaarverslag 14|15 
vast te stellen na informeeel vooroverleg met de CSR 14|15.  

150826-03 De raad besluit na stemming om de reactie op de brief van Psychologie en 
Psychobiologie over de benoeming van OC-leden te versturen. 

 250 

Actielijst 
150610-03 Lina schrijft een advies aan het CvB met de strekking dat de CSR de vorming 

van een Centre for Data Governance and Innovation steunt. 
150819-01 De raad bespreekt tijdens een PV in september intern wat zijn verwachtingen 

zijn van de studentassessor en stemt de werkafspraken af met de 255 

studentassessor. 
150826-01 Het DB organiseert eind september een kennismakingsborrel van de hele raad 

met de Adviesraad.  
150826-02 Het Rapport Onderwijsvernieuwing wordt besproken met de oude en nieuwe 

dossierhouders.  260 

150826-03 Lianne neemt contact op met de COR en CMR over de benoemingsprocedure 
CvB-leden en stelt met de commissie O&F een brief op aan de RvT op die na 
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afloop van de commissievergadering ter e-mailstemming wordt voorgelegd 
aan de CSR 14|15 en CSR 15|16.  

150826-04 De CSR 15|16 vormt een oordeel over het Studentenstatuut tijdens de PV van 265 

1 september. 
150826-05 De CSR bespreekt tijdens de PV van 1 september de werkafspraken CSR-CvB. 
150826-06 Guinevere overlegt met Mark en Youssri of de rapportage n.a.v. de enquête 

studieadvies geagendeerd kan worden op de OV. 
150826-07 De commissie O&F vormt een oordeel over het Studentenstatuut en bepaalt 270 

op basis daarvan of het Studentenstatuut geagendeerd wordt op de OV. 
150826-08 Naomi en Pauline voegen het takenpakket van de studentassessor toe aan de 

conceptagenda van de OV, als dit qua tijd mogelijk is. 
150826-09 De dossierhouder doet tijdens de OV navraag naar de status van het Green 

Office. 275 

150826-10 Naomi, Reimer en Yvo wonen de informatiebijeenkomst bij over het AUC op 2 
september. 

 

Pro memorie 
140903-02 De CSR besluit unaniem om het HR aan te nemen en zich hieraan te houden. 280 

140903-04 De CSR besluit unaniem om de werkafspraken ’14-’15 aan te nemen en zich 
hieraan te houden.  

140903-01 De CSR besluit unaniem om meer aandacht te besteden aan het verspreiden  
 van informatie via sociale media, WC krant en specifiek Facebook en Twitter, 

  onder andere via het mediaschema. 285 

130904-03 Raadsleden geven afwezigheidsberichten voor raadsvergaderingen 
schriftelijk door aan Dennis. Voor commissievergaderingen geven zij hun 
afwezigheid schriftelijk door aan de commissievoorzitter. 

140917-12 De penningmeester agendeert elke eerste PV van de even maand een update 
over de interne financiën. 290 

141001-09 Halverwege het jaar vindt een herziening van de begroting zal plaats. 
140903-02 Afgevaardigden sturen voor woensdag 10:00 uur een schriftelijke update over 

wat er speelt in de facultaire raden als reply op de conceptagenda. 
 
 295 


