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Vergadering
Tijd
Voorzitter
Aanwezig

Afwezig
Notulist
Gast

PV 4 september 2014
18:00
Jonas Lodewegen
Els Aarts, Thomas Adrian, Ysbrand Galama, Tim Hoogeveen, Balint Kalista
Lammes, Zazo Meijs, Annelieke Muller, Jorn Peters, Dominique van Poorten,
Thomas van der Veen, Gerben Yntema
Marie Beth van Egmond
Stefan la Rooij

1.
Opening
Jonas opent de vergadering om 18:00.
2.
Notulen & Actielijst
Jonas: Die zijn er nog niet.
3.


4.









Post
In
Thomas A: We hebben een adviesaanvraag liggen. Er zijn klachten binnengekomen over
ruimtegebrek, o.a. bij wiskunde en BG. Zazo: Waarover ging de adviesaanvraag? Jonas: De
aanstelling van de opleidingsdirecteur.
Mededelingen
DB
Jonas: Stefan is te gast om ons feedback te geven. Volgende week komt Emma, de week
erna Joris.
Dominique: Ik heb een aantal dingen. Voor volgende week ga ik een etentje plannen.
De website moet daarnaast geüpdate worden.
Volgende week moet de begroting af.
Het beleidsplan moet over 2 weken af. Voorbeelden vinden jullie op de Z-schijf en in
mappen.
Volgende week plan ik de eerste evaluatiegesprekjes.
Tot slot, we hebben een kennismaking met het directieteam, 22 september om half 5.
Thomas A: Ik verzoek jullie de stukken graag in huisstijl in te leveren. Deze is te vinden op
de drive en Z-schijf.
Balint: Die training, wanneer is dat? Els: Ik heb hem er vanaf zeven uur ingezet.
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CSR
Els: Ik ben nog niet heel inhoudelijk bezig geweest. De constitutieborrel is op 5 november.
Verder ben ik bezig met het organiseren van de DvhJ verkiezing. Uit elke FSR moet er één
iemand zijn die dat als dossier heeft. Het lijkt me handig als ik dat gewoon doe. Als daar
iets gebeurt zal ik dat updaten. Er wordt gehoopt dat FSR’en mee willen helpen tijdens de
verkiezingsweek. Wij kunnen dat niet met zijn vijven helemaal gaan doen. Maar daar zal ik
jullie van op de hoogte houden, een uurtje helpen met flyeren of dat soort dingen. De
verkiezingsweek is in de eerste week van november. Het idee is om faculteiten tegen
elkaar te laten strijden, meer dan de vorige keren. Het idee van iemand was om ze zoals
Harry Potter tegen elkaar te laten strijden.



Jonas: Els en ik hebben afgesproken dat ze ook schriftelijk een update stuurt over de CSR,
vanaf volgende week.
Raad
Zazo: Wij willen met de taakgroep Onderwijs inhoudelijk kijken naar de OC buddy’s. We
willen kijken of mensen nog OC-leden kennen in andere OC’s. Iedereen die OC-leden kent
in andere OC’s geeft dat door aan Zazo, Thomas of Thomas.



5.
Vaststellen Blog
De blog wordt met enkele aanpassingen vastgesteld.
6.

Vaststellen Agenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Opening
Notulen en actielijst
Post
Mededelingen
Vaststellen Blog
Vaststellen agenda
Werkafspraken
Kleding
Blogschema

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Constitutieborrel
Dag van de PV
Barry / Thomas Adrian
W.v.t.t.k.
Rondvraag
Actielijst
Punten volgende agenda
Sluiting

7.
Werkafspraken
Dominique: Eén keer te laat op de PV is taart, je telefoon op stil, geen laptops mee en als je de
kamer als laatst verlaat doe je de deur op slot. Balint: Waarom is die regel van de laptops er? Ik
vind het fijn om te typen tijdens de vergadering. Dominique: Omdat het als storend wordt
ervaren. Thomas V: Wat is het verschil met de oude werkafspraken? Dominique: Er was een
stukje nog niet af maar er zijn geen grote veranderingen. Els: Als mensen veel liever typen vind
ik het niet zo’n probleem. Balint: Ik ben met papier een beetje chaotisch. Zazo: Ik denk dat het
wel storend is, het leidt toch af. Tim: Ik ben wel benieuwd wie er een laptop zou gebruiken.
Alleen Balint. Ysbrand: Het wordt chaotisch om dingen steeds op internet op te zoeken. Jorn:
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Misschien kunnen we het uitproberen. Jonas: Zelf ben ik wel voorstander van deze afspraak,
omdat ik het fijn vind dat iedereen luistert. Dus ik wil toch vragen om deze regel erin te houden.
Jorn: Ik irriteer me een beetje aan de taart en het flesje sterk als je je niet aan de afspraken
houdt, dan voelt het een beetje als afkopen. Thomas A: Ik denk dat we allemaal zo volwassen zijn
dat we ons aan de afspraken houden. Tim en Balint sluiten zich hierbij aan. Dominique:
Misschien kunnen we drie keer te laat, dan taart doen. Jorn: Ik irriteerde me gewoon toen ik het
las. Zazo: Ik denk niet dat het iets verandert aan het inhoudelijke probleem omtrent het afkopen.
Jorn: Ik vind dat er niet in moet staan wat je moet doen als je iets niet doet. Thomas V: Een keer
in de drie keer voelt meer als afkopen. Tim: Ik moet bij dat taart en sterk denken aan straf, dat
vind ik raar. Jonas: Ik denk dat de straf erin zit dat anderen je erop aankijken, ik denk dat de
taart niet bedoelt wordt als straf. Ysbrand: Mijn ervaring met deze regel is dat het heel weinig
uitmaakt omdat je er mensen nog steeds op aankijkt. Ik denk dat het niets uitmaakt of het er wel
in staat. Balint: Ik vind het raar om alcohol uit te gaan delen tijdens de PV. Dominique: De sterk
halen we er sowieso uit als het er niet al uit is.
Jonas: Ik wil voorstellen om deze werkafspraken aan te nemen, zonder de drank als straf. Els: Ik
snap het niet helemaal bij 4.3. Dominique: Ik wil toevoegen dat als je iets indient, dat het ook
voor dinsdag is. Stefan: Het gaat ook juist om andere FSR-leden, dat stukken voor de CSR op tijd
moeten worden ingeleverd.
Jorn: Punt 3.9, mogen er ook vragen worden gesteld bij de rondvraag? Dominique: Ja.
Jonas: Ik wil de werkafspraken graag aannemen. Iedereen is het er mee eens.

8.
Kleding
Balint: Het is handig om de kleding voor onze CoBo te hebben. Ik heb een heleboel opties
opgezet, iemand nog andere ideeën? Ik ben voor een vest en blouse, omdat het elkaar aanvult. Ik
ben persoonlijk voor zwart. Jonas: Het zou fijn als we een paar opties met elkaar kunnen
aanwijzen. Dan kan Jorn de mogelijkheden van alles bekijken en dan kunnen we volgende week
daadwerkelijk gaan beslissen. Thomas: Ik denk dat zwart wel heftig is voor vesten, misschien
donkerblauw. Ysbrand: Is er niet een huisstijl over hoe de vesten eruit moet gaan zien? Uit mijn
hoofd was het een zwart vest met witte opdruk. Dominique: Er zijn verschillende huisstijlen,
zwart of wit. Balint: Paars is onze huiskleur, maar om donkerblauw te nemen, dat hoort bij een
andere faculteit. Het probleem met kleuren is dat je nooit dezelfde kleur krijgt. Thomas V: Ik
vind het ook wel heftig, misschien donkerpaars. In plaats van een vest kan ook een hoody.
Dominique: Donkerpaarse vesten zijn moeilijk te vinden en duur. Ik vind een vest handiger dan
een hoody. Els: Het hangt er ook vanaf hoe duur het is. Ik heb liever 1 goede kwaliteit
kledingstuk. Jonas: Vorig jaar is er een budget gemaakt, maar toen zijn de overhemden niet
gemaakt. Gerben: Ik vind het niet heel erg om wat bij te leggen. Tim: Het zou kunnen dat er te
weinig budget blijkt te zijn, ik kan me ook voorstellen dat we gewoon 1 kledingsstuk moeten
kiezen. Ysbrand: Ik ben niet echt een overhemdenmens, misschien heb ik hem een keer op de
CoBo aan. Jonas: Ik denk dat het een goed idee is om een offerte te gaan aanvragen, en in overleg
met Jorn te kijken wat er mogelijk is. Thomas A: Als je moet bijbetalen, mag je dan zelf ook
kiezen. Balint: Als je het echt niet wil, dan hoeft het niet. Thomas V: Ik denk dat het voor
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bepaalde gelegenheden is dat we goed gekleed zijn, en dan moet iedereen ook het vest of
overhemd aan. Thomas A: Het maakt niet zo heel veel uit of we er allemaal hetzelfde uit zijn,
zolang je maar representatief is.
Logo
Balint: De vesten worden bedrukt, dat werkt heel mooi, maar ik denk dat je voor overhemden
beter kan gaan voor borduren. Ik heb wel een bedrijf gevonden dat dat doet, ik weet niet hoe
duur het is. Ik vind het mooier dan bedrukken. Dominique: Ik zou op je borst je naam en functie,
en op de kraag het FSR-logo doen. Balint: Welke taakgroep onder je naam? Dominique: Ik zou
niet alle taakgroepen waar je in zit erop doen, dat is veel tekst. Verder zou ik voor overhemden
borduren hetzelfde doen als op het vest. Balint: Ik denk dat alleen een naam mooier is. Gerben:
Ik vind het niet echt een probleem om nog een extra regel te doen, het is wel belangrijk dat je
kan zien wat je functie is. Thomas A.: We kunnen voor deze opties offertes aanvragen.
Jonas: Kan iedereen zich erin vinden dat we alle opties op een rijtje zetten, dat we kijken hoe
duur het is en dat er met Jorn wordt besproken wat er wel en niet in het budget pas. Dominique:
Iedereen is voor alles in het zwart? Ja.

9.
Blogschema
Dominique: We hebben een blog, Emma heeft de eerste geschreven. Het is de bedoeling dat
iedere week een taakgroep dat gaat doen. Ik heb een schema gemaakt waarin alle taakgroepen
staan, is iedereen het ermee eens? Jorn: Er staat een foutje met ‘en Jonas’. Ysbrand: Als ICI iets
naar beneden kan, zou ik dat niet erg vinden. Dat zou ik dus fijn vinden. Tim: Wij kunnen het
doen. Jonas: Er is mij verteld dat we niet over al te actuele dingen moeten schrijven, meer
afgeronde dingen. Thomas A.: De kanonnen moeten stil zijn. Dominique: Dan wisselen we
nummer vijf en zes. Jorn: Misschien kunnen onderwijsreglementen naar boven. Tim: Ik vind
Jorn’s suggestie beter dan de mijne. Ysbrand: Er mist een 4. Dominique: We gaan dus nummer 5
en 10 (eigenlijk 4 en 9) omruilen. Jonas: Met die wijziging leggen we het schema vast.

10. Constitutieborrel
Jorn: Mijn voorstel is week 42, precies niet voor de tentamenweek, en dan maandag. Dominique:
We kunnen sowieso heel oktober doen, 43 kan ook eventueel. Balint: We kunnen beter nu een
dag kiezen, dan kan iedereen het vrijhouden. Dominique: 15 september is gewoon niet mogelijk,
we hebben gewoon tijd nodig. Jonas: Dit agendapunt is niet goed voorbereid, de feedback naar
het DB is niet goed gegaan. Andere jaren was het in oktober, september is eigenlijk niet haalbaar
met kleding en beleidsplan. Jonas: 13 oktober lijkt me wel haalbaar. Thomas V: Week 42 lijkt me
een goede week. Misschien kunnen we het nog even over de dag hebben. Gerben: Maandag is de
enige vrije dag van borrels van studieverenigingen. 13 oktober is vastgesteld.
Gerben: Week 41 zou ook kunnen. Annelieke: We moeten ook even kijken wanneer het BO is,
een avond voor het BO is niet chill. Jonas: Ik denk dat 13 oktober wel een optie is. Balint: 13
oktober ga ik bekijken, dus de week ervoor of de week erna.
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Locatie
Balint: Brainwave of de Polder. Thomas A: Ik vind de Brainwave leuk. Jorn: Ik ook. Tim: De
Brainwave is formeel open tot 10 uur en dat kan meestal wel gerekt worden. Els: Maar kan dat
echt gerekt worden, want tot 11 uur is nog steeds wel een beetje vroeg. Tim: Het idee is dat
eerst de decaan komen en zo, vanaf zes uur. Gerben: Er is een stok achter de deur met die tijd,
misschien is het toch prettiger om een andere locatie dan de Brainwave te doen. Thomas A.: Is
het niet mogelijk om te vragen of de universiteit langer open te laten? Balint: Ik kan wel vragen
of het langer open kan, maar dan wil ik wel weten tot hoe laat het kan. Ysbrand: het kost wel veel
geld, extra bewaking. Dominique: Misschien willen we niet zo dicht bij de faculteit zijn. Jonas: De
brainwave is tot 10 open, officieel duurt het tot 10 want langer rekken kost veel geld. Balint: Tot
hoe laat willen we het doen? Jorn: vorig jaar duurde het tot 1 uur. Jonas: Ik kan me ook
voorstellen dat we het officiële gedeelte in de Brainwave doen en daarna naar de Polder gaan.
Ysbrand: Het lijkt me heel leuk om al die andere studentenraden onze faculteit te laten zien en
als we dan om 5 uur beginnen, en om een uur of 7 wel de decaan weg is, dan kunnen we om 10
uur wel afpilsen in de Polder.
Jorn: Een CoBo duurt toch altijd heel lang. Stefan: Qua eten had het DB vorig jaar pizza’s
geregeld. Jonas: Ik ben bij aardig wat CoBo’s geweest, die beginnen soms vroeg en zijn vroeg
afgelopen. We zijn geen studievereniging, dus als onze CoBo niet tot diep in de nacht duurt zou
ik het niet heel erg vinden. Els: Ik weet niet of er een deel van het bier wordt afgekocht, dat kan
nog een groot prijsverschil zijn tussen de Brainwave en de Polder. Jorn: Er is €1000,-. Tim: In de
brainwave moeten we wel tappers hebben. Jonas: We mogen daar niet zelf tappen dus dan
zullen we een studievereniging zo ver moeten krijgen om daar toezicht over te houden. Ik weet
dat VIA dat waarschijnlijk wel wil doen. Thomas V: Ik wil wel mijn voorkeur uitspreken voor de
Polder, maar bierprijs is wel belangrijk. Balint: De datum is het liefst 13 oktober, als dat niet lukt
6 oktober. Wie heeft er contact met studieverenigingen? Jonas: Ik heb de bezetting van de
Brainwave in oktober. Waarschijnlijk is het dan wel vrij. Jorn: Je moet wel even nadenken over
hoe we het organiseren op die dag, dat iedereen zomaar kan binnenlopen? Als we het hier doen
vind ik wel dat alle studenten mogen komen. Balint: Je kunt een lint neerzetten. Tim: We
vertegenwoordigen nou eenmaal die studenten, dus ik vind dat ze welkom zijn. Thomas A.: Ik
weet niet of er gebrast wordt, maar de Brainwave is niet te verdedigen. Jorn: VIA brast alles.
Jonas: Tim vindt het wenselijk om de gewone student binnen te laten lopen, Balint wil duidelijk
maken dat er iets is op die plek door een lint o.i.d. te plaatsen.
Jonas: Ik denk we wel uit zijn over onze hoofdlijnen van de CoBo.

11. Dag van de PV
Dominique: We hebben vandaag de PV op een donderdag. Zou iemand een andere dag dan
donderdag willen vergaderen? Nee, dan zijn we klaar.

12. Barry / Thomas Adrian
Thomas A: Het is de bedoeling dat ik binnen de raad gewoon als Thomas, in plaats van als Barry,
wordt aangesproken. Balint: Ik ga mijn best doen. Thomas A: Het is ook niet echt een probleem,
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maar het is een stuk professioneler. Ik heet geen Barry. Het is ook mijn fout, maar ik wil graag
dat er in professionele context Thomas wordt gezegd, dus dan is het handiger om het in
informele setting ook te doen. Tim: Je hebt het directieteam al ontmoet. Thomas A: Toen heb ik
me voorgesteld als Thomas. Tim: Ik heb hier ervaring mee, volgens mij gaat het gewoon goed
met twee Thomassen. Thomas A : Ik denk dat ik dat wel kan onderscheiden. Jonas: We hebben
besloten om Thomas zoveel mogelijk aan te spreken met Thomas.

13.

W.v.t.t.k.

14.


Rondvraag
Gerben: Ik vroeg me iets af over het bord. Ik zie dat we in de derde week evaluatie
samenvoeging Natuurkunde erop staat, maar ik denk dat er dan nog niet heel veel te
evalueren valt. Jonas: Het is door het DB toegezegd om hierop uitgebreid te evalueren. Het
leek ons verstandig om hen hieraan te herinneren en het vast op te pakken. De eerste
problemen zouden zich al voorgedaan kunnen hebben.
Jorn: Ik ga me bezighouden met de begroting. Als jullie dingen hebben van je taakgroep,
laat dat weten. Balint: Kunnen wij bij elkaar gaan zitten? Ja. Jorn: Uiterlijk maandag 15 uur
zou ik dat binnen willen hebben. Het zou kunnen dat ik daar op de volgende PV op
terugkom.
Jorn: Na de bezetting zijn er bepaalde afspraken gemaakt. Toen heeft het DT toezeggingen
gedaan. Het lijkt me belangrijk om die nu al op te pakken. Dominique: We hebben het er
wel over gehad, ik weet niet of het nodig is om in een taakgroep te doen. Jorn: Ik denk dat
het gewoon nog een keer geagendeerd moet worden. Jonas: Ik heb volgende week een
afspraak met de D-student, dan zal ik het bespreken.
Jorn: Er werd gezegd dat ik volgende week de begroting af moet hebben, voor mij is het
wel prettig dat als soort dingen worden verwacht, dat er dan een mailtje komt. Dan kan ik
daar rekening mee houden. Balint: Kunnen dingen als die training zo snel mogelijk
doorgegeven worden?
Ysbrand: De training is woensdag 17 september om 7 uur? Thomas A: Ik zoek dat uit.
Dominique: Iedereen moet zo snel mogelijk de Belbintest maken.










15. Actielijst
De actielijst wordt vastgesteld.
16. Punten volgende agenda
Blog
Medewerkersetentje
Besluit raadskleding
Media afspraken
OC buddy
Tim: Taakgroep Samenwerking moet in de aankomende twee weken al een advies schrijven over
inhoudelijke uitgangspunten wat de samenwerking met de VU betreft. Kan er volgende week
daarom misschien een beeldvormend stuk? Jonas: Het hoeft niet noodzakelijk voor het BO klaar
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te zijn. Stefan: Weet je het zeker van de zes weken? Want het ging al eerder in. Tim: Dan wil ik
het er volgende week al over hebben. Zazo: Taakgroep Inhoudelijk, er was een idee om een stuk
in te leveren met de verkenningscommissie Natuurkunde. Thomas V: Ik zou de cursus begroting
lezen graag willen agenderen. Gerben: Gaan we de naam van elke taakgroep behouden? Nu loopt
alles door elkaar. Jonas: Jullie krijgen een mail over hoe we dat gaan aanpakken.
17. Sluiting
Jonas sluit de vergadering.
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