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Agenda 

1. Opening 

2. Post in/uit 

3. Doorlopen actielijst 

4. Vaststellen notulen  

5. Updates 

6. Mededelingen & rondvraag 

7. Vaststellen agenda 

8. Adviesbrief begroting  

9. Beleidsplan presentatie 

10. Begroting SR 

11. Conbo’s  

12. WVTTK  

13. Mededelingen & rondvraag 

14. Einde vergadering  

1. Opening 

De vergadering is om 18.35u geopend door Jim.  1 

2. Post in/uit 

 Er is een mail binnengekomen over de ‘docent van het jaar’-verkiezing.  2 

 FSR FMG (Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen)  heeft een brief 3 

gestuurd met zijn mening over de stilteruimtes.  4 

 Donderdag 29 oktober is het scholierensymposium in het AMC, hier worden nog 5 

rondleiders voor gezocht.  6 

3. Doorlopen actielijst 

- De opmerking is geplaatst dat alleen de Geneeskunde faculteit nog maar één partij zal 7 

hebben bij de verkiezingen, mocht Partij Mei daadwerkelijk stoppen.  8 

  

 

Notulen plenaire vergadering facultaire 
studentenraad AMC, 26 oktober 2015  

Aanwezig Jim Determeijer, Lydia Schonewille, Jason Biemond, Jade van Megen, Jojanneke van Amesfoort, Arjen Meewisse, 

Remco Molenaar, Anna Visser, Gabriëla Zoutkamp, Sina Alaeihkanensir 

Afwezig Remco Molenaar 

Gast - 

Notulist Hester Westerink 
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 1 

4. Vaststellen notulen PV 

De notulen van de PV van 12 oktober zijn goedgekeurd.  2 

5. Updates 

Update PR  3 

Er is naar input gevraagd voor stukjes voor de Emphasis. Over de volgende punten zal 4 

geschreven worden: 5 

 Jim schrijft een stukje over het beleidsplan 6 

 Arjen schrijft een stukje over de Nieuwe Bachelor Geneeskunde  7 

 Anna zal ‘wist-je-datjes’ toevoegen 8 

6. Mededelingen en rondvraag 

- Er moet nog gesproken worden over het bijwonen van conbo’s (constitutieborrels).  9 

7. Vaststellen agenda 

- Aan de agenda wordt het vergaderstuk ‘Conbo’s’ toegevoegd.  10 

8. Adviesbrief begroting  

De Studentenraad moet een advies uitbrengen op de facultaire begroting. In dit 11 

vergaderstuk is de adviesbrief besproken.  12 

 13 

In de adviesbrief staat dat de SR zich onthoudt van stemming vanwege een gebrek aan 14 

informatie. In plaats van nu advies uitbrengen, wil de SR in het vervolg inzicht en advies in de 15 

begroting van het hele AMC, invloed bij het opstellen van de kaderschets en hulp bij het kijken 16 

of eerder genoemde kaders zijn nageleefd. De SR streeft ernaar om dit proces te 17 

standaardiseren.  18 

9. Beleidsplan presentatie  

2 november zal de beleidsplanpresentatie van de SR plaatsvinden. Het draaiboek voor de 19 

beleidsplanpresentatie is besproken. De volgende afspraken zijn gemaakt: 20 

 Rond 12.00u zullen Anna en Arjen boodschappen doen. Anna maakt hiervoor de 21 

boodschappenlijst. Het welkomstdrankje zal dan ook gekocht worden.  22 

 Van 12.00-17.00u is er gelegenheid om de Epsteinbar te versieren en hapjes klaar te 23 

maken. Anna, Gabriëla en Lydia zijn hier verantwoordelijk voor.  24 

 Jim zal het beleidsplan toelichten. Jim zal zijn presentatie nog oefenen voor de eigen 25 

raad. Datum en tijd hiervoor mailt hij over.  26 

 De avond zal als volgt worden ingedeeld 27 

o Jim opent de avond en geeft het woord aan Onno 28 

o Onno houdt zijn praatje 29 

o Prof. dr. Heineman en Prof. dr. Levi krijgen gelegenheid om op Onno te 30 

reageren 31 

o De officiële decharge vindt plaats 32 
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o Jim geeft de beleidsplantoelichting 1 

o Prof. dr. Heineman en Prof. dr. Levi krijgen gelegenheid om op Jim te 2 

reageren.  3 

10. Begroting SR 

Ieder jaar maakt de SR een begroting van de verwachtte uitgaven; aan de hand van de 4 

begroting zal er een bedrag vrijgemaakt worden voor de kosten die de SR maakt. In dit 5 

vergaderstuk is de begroting besproken. Hierbij kregen alle SR-leden gelegenheid om op- of 6 

aanmerkingen te plaatsen. Het volgende is naar voren gekomen: 7 

 Op dit moment staan de afzonderlijke acties vermeld, met daarachter het te begroten 8 

bedrag. Het is overzichtelijk om hiervan ook het totaalbedrag aan te geven.  9 

 Alles wat al drie jaar op rij in de begroting staat, maar waarvoor geen geld wordt 10 

begroot, zal uit de huidige begroting gehaald worden.  11 

 Voor de verkiezingen zal ook het drukken van posters begroot worden. Mocht Partij 12 

Mei wel wegvallen, zal de SR zich ook moeten inzetten voor het werven van nieuwe 13 

kandidaten.  14 

 Er moet nog geld worden begroot voor een SR-banner 15 

 Geld wat begroot staat voor de printer, hoeft daar niet besteed te worden, aangezien 16 

de printer niet meer gebruikt wordt. Dit geld kan elders worden besteed.  17 

11. Conbo’s  

De SR heeft nog meerdere conbo’s in de agenda staan. In de vergadering is uitgesproken 18 

dat de SR het belangrijk vindt om aanwezig te zijn op conbo’s. In de vergadering is besproken 19 

welke raadsleden naar we 20 

12. WVTTK 

-  21 

13. Mededelingen & rondvraag 

 De RvA-leden zullen zich 16 november tijdens de PV van de SR voorstellen aan de 22 

Raad.  23 

 Ieder SR-lid moet voor zichzelf een document aanmaken waarin hij de punten waar hij 24 

tegenaan loopt aangeeft, zodat dit punt opgenomen kan worden in het 25 

inwerkdocument.  26 

 De CoMa zal nog spreken over of het gewenst is dat er nog SR-overhemden besteld 27 

worden voor de coassistenten.  28 

 Sina en Hester hebben beiden geen sleutel van de SR-kamer. Gabriëla gaat hier 29 

achteraan.  30 

 Jade en Arjen is aangeraden dat als zij gaan spreken met het hoofd van de MB, zei ook 31 

direct vragen of er punten zijn die de SR kan opnemen in de sinterklaasenquête.  32 

 Gabriëla heeft de vraag gesteld of de raad inspraak wil hebben op het allocatiemodel. 33 

De Faculteit der Geneeskunde ontvangt geen geld via het allocatiemodel. Hierop is 34 

gereageerd dat de SR wel graag updates wil ontvangen. De SR kan dan aan de hand 35 

van de updates aangeven of hij op een desbetreffend punt inspraak wil hebben.   36 
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 De CSR heeft een mail gestuurd over de versobering van de ‘Docent van het jaar’-1 

verkiezing. De FSR doet niks met de verkiezing, maar de MFAS wel. Jade zal hier met 2 

Remy over spreken.  3 

 Er is aangegeven dat het prettig is als updates en agenda worden rondgemaild. Hier 4 

zal in de toekomst weer rekening mee gehouden worden.  5 

 Er is besloten dat in de drive alle stukken in één map komen te staan. De naamgeving 6 

van de stukken in de drive moeten als volgt worden opgebouwd:  7 

o Onderwerp  8 

o Afkorting van soort stuk (bv. bijlage, vergaderstuk, agenda) 9 

o Datum: jaar/maand/dag  10 

 Jade zal voor de volgende vergadering een vergaderstuk maken met als onderwerp 11 

‘Printen van stukken voor de PV’.  12 

 Gabriëla zal een vergaderstuk maken over een manier om iedereen zijn/haar 13 

actiepunten binnen een bepaalde tijd te laten uitvoeren.  14 

 Jim zal doorgeven dat er tijdens de actienacht van 7 november een SR-team zal zijn om 15 

mee te doen met een quiz in de Epsteinbar.  16 

 Donderdag 29 oktober staat er weer een gesprek met Prof. dr. Heineman op de 17 

agenda. Aan de SR is gevraagd of er nog punten zijn die besproken zouden moeten 18 

worden.  19 

14. Einde vergadering 

De vergadering is om 20.39u gesloten door Jim.  20 

 21 


