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Vergadering

PV 6 september 2016

Tijd
Voorzitter
Aanwezig

18.00
Esther de Boer
Esther de Boer, Menno van Gameren, Tom Strengers, Noa Visser, Nick Nauta,
Renske Grupstra, Karlijn Limpens, Susan Rigter, Richard Broersen, Eli
Steven Beutick
Merel Vogel
Kris Kok, Micha de Groot

Afwezig
Notulist
Gast

1.
Opening
Voorzitter Esther de Boer opent de vergadering om 18.02.
2.
Notulen & Actielijst
n.v.t.
3.


Post
In
-Uit



4.







--

Mededelingen
DB
Esther: De bijlagenummers op de agenda kloppen niet.
Menno: Als er dingen op de agenda staan en je wil er iets over zeggen, bewaar dat voor
dinsdag. Voer de discussie niet over WhatsApp.
CSR
Noa: We zijn bezig met de voorinvesteringen. Met de GV hebben we besloten om te kijken
of de faculteiten toch wel instemmingsrecht kunnen krijgen. Tot die tijd is het originele
plan dat de CSR instemmingsrecht heeft over de voorinvesteringen nog van toepassing; en
wij bekijken of die goed worden besteed.
Commissies D&D zijn bezig. Er komt een campagne aan. Er komt een consultatiemoment
op Science Park, de 21e. Kom daar vooral heen want we willen graag feedback hebben.
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De uitkomst van het onderzoek naar de samenwerking HvA en UvA komt binnenkort naar
buiten.



Raad
--

5.

Update studentenassessor

6.
Vaststellen Agenda
De agenda wordt vastgesteld.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Opening
Notulen en Actielijst
Post
Mededelingen
Update studentenassessor
Vaststellen agenda
Werkafspraken
8-wekenplanning
Begroting
Raadskleding

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Beleidsplan
Vergaderkamer
Teambuildingscommissie
Aankondiging punten BO
W.v.t.t.k.
Rondvraag
Actielijst
Punten volgende agenda
Sluiting
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7. Werkafspraken
Menno: De werkafspraken lijken behoorlijk op de van vorig jaar. Er zijn een aantal kleine dingen
veranderd. Laten we er even puntje voor puntje doorheen gaan. Mocht je een spel- of taalfout
zien, hou dat even voor je. Het gaat puur om inhoudelijke zaken.
1.1.3 Eli: Er zijn natuurlijk vaste vakantieperiodes volgens de universiteit. Mag je ook daarbuiten
vakantie hebben? Mag je ook 2 maanden op vakantie gaan? Menno: Als het functioneren van je
taakgroep gewaarborgd wordt dan kan je wel op vakantie gaan. Noa: In hoeverre moet je
weekendjes weg aangeven? Esther: Als je gewoon even bij Menno aangeeft als je op een vrijdag
weg bent zou dat fijn zijn. Tom: Micha was nog op studiereis gegaan tijdens zijn raadsjaar.
Micha: Dat was een prima regeling, zoals Menno voorstelde.
1.2.1 Eli: Kunnen we erbij zetten dat het op tijd wordt aangekondigd? Tijd die ik in PR stop is wel
tijd die ik niet in inhoudelijke onderwerpen kan stoppen. Susan: Ik als PR taakgroephoofd stel
voor dat we het minimaal een week van tevoren aankondigen. Noa: Kunnen we twee weken van
tevoren doen? Tom: Er gaan sowieso een paar PV’s aan voor, dus ik denk dat dat wel goed komt.
Menno: In de planning staat ook wel wat PR gaat doen. Noa: Kunnen de acties zo snel mogelijk in
de FSR agenda worden gezet? Esther: Ja. En qua uren kunnen we het gewoon bekijken hoe het
zit met dossiers. Karlijn: En helpen betekent niet dat je er 24/7 mee bezig bent. Menno: De
bedoeling is dat iedereen helpt, en er staat zo zwart op wit dat we mensen op kunnen roepen.
Onderwijs moet er natuurlijk aan voor gaan. Eli: En dus niet in conflict met onderwijsuren.
Esther: Maar dat is ingewikkeld, dat is voor iedereen anders. Er staat ook niet dat je tijdens je
onderwijsuren moet helpen. Eli: Het staat er nu gewoon heel ambigu. Noa: Helpen kan ook zijn
dat je helpt met de voorbereiding, of opruimen of zo. Als je van 9 tot 5 in het lab staat dan
begrijpen we dat ook wel.
1.3.1 Nick: Waarom vijf euro? En mag je ook jezelf verdedigen? Menno: Van mij mag je jezelf
altijd verdedigen, maar wat het is dat op het moment dat jij college hebt op Roeterseiland en vijf
minuutjes later bent, en dat je dat aangeeft dan vind ik dat echt niet erg. Dit gaat om te laat
komen zonder reden. Noa: Stel je bent onderweg hiernaar toe en je fiets gaat kapot of zo, kan je
dan wel gewoon appen in plaats van mailen? Dat lijkt me wel wat handiger. Esther: Misschien
wel goed om daar iets over bij te zetten inderdaad. Tom: De vijf euro was mijn idee.
Onafhankelijk van hoeveel geld er is was uit eten met zijn allen te gaan van de opgebouwde pot.
Het is voor een gemeenschappelijk iets. Susan: Kunnen we er niet inzetten dat we aan het einde
van het jaar beslissen wat we met de pot doen? Esther: We zetten er wel bij dat dat geld voor een
gemeenschappelijk iets is.
1.3.2 Nick: Wat is uit? Esther: Gewoon geen geluid of vibreren. Maar als je het bij iemand
aangeeft van te voren dat je voor iets belangrijks wordt gebeld kan dat wel.
1.3.7 Eli: Waarom drie keer? Als je drie keer iets niet doet vind ik dat best wel veel. En
verantwoorden is niet echt concreet. Noa: We kunnen misschien als het om hetzelfde actiepunt
gaat 2 keer van maken. Maar we kunnen hier ook gewoon een vijf euro consequentie aan
hangen. Pim: Ik vind het niet echt nuttig om hier een vijf euro sanctie op te zetten. Er wordt
verwacht dat je intrinsiek gemotiveerd bent om dit te fixen. Esther: Het is ook niet echt je eigen
schuld als dat gebeurt. Dus geen vijf euro, maar wel verantwoording.
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1.3.9 Eli: Ik dacht dat je hier sowieso mee naar de vicevoorzitter moet gaan. Menno: Mee eens.
Esther: Daar kunnen we twee losse puntjes van maken. Pim: Nee, gewoon erbij.
1.4 Pim: Wat is leidend? Gaan we uit van mails of WhatsApp? Mij lijkt het dat mails leidend zijn.
Noa: Sterker nog vind ik dat informatieverstrekking gewoon altijd per mail moet gaan. Je kan op
WhatsApp wel aankondigen of zo.
1.6 Esther: Dit kunnen we er misschien wel uit halen. – Ja.
2.1.3 Eli: Wat zijn organisatorische besluiten? Menno: Ik denk dat een goed voorbeeld is dat we
hebben besloten dat Kris er vandaag was. Noa: Misschien een soort faciliterende besluiten?
Esther: Ja, ik denk het.
2.1.5 Eli: Waarom staat er open naar de raad toe? Esther: Dat wij niet een beetje
achterkamerpolitiek lopen te doen met zijn drieën.
2.1.10 Eli: Waarom moet DB de studentassessor instellen? Esther: Weet ik eigenlijk niet. Laten
we het eruit halen.
2.4.5 Richard: Waarom behandelt de secretaris de klachten? Tom: De klachten van buitenaf.
3.7 Noa: We mogen geen laptops, maar ik wil wel graag de stukken. Esther: We printen de
stukken en agenda meteen om vijf uur op vrijdag. En ze komen in de postvakjes. Zijn er mensen
die geen geprinte PV stukken hoeven vanwege een tablet? Eli en Renske.
5.1 Eli: Kunnen we hiervan maken voorzitter met betreffende dossierhouder? Karlijn: Ik denk
dat de voorzitter moet laten seinen. Een taakgroephoofd kan dan ook zelf naar buiten treden en
dat lijkt mij niet handig. Niet naar buiten toe. Susan: Dus in overleg met elkaar. Menno: Het gaat
erom dat niet een dossierhouder naar de media kan treden zonder dat daar overleg over is. Noa:
We kunnen ook zeggen dat de voorzitter het hoofd contact met de media is, tenzij er een
uitzondering is.
6.5 Weghalen.
7.3.b Weghalen.
7.4 Noa: Wat bedoelen jullie hiermee? Esther: Dat je naar buiten toe het raadsstandpunt
verkondigd. Nick: Dus zoals wordt genoemd in 7.1 en dat stuk over media.
Esther: We willen graag nog een regel invullen over het invullen van datumprikkers, dat hier in
principe binnen 24 uur op gereageerd moet zijn. En dan wel alleen gedurende werkdagen.
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Eli: Ik miste nog hoe beslissingen gemaakt worden, met de meerderheid en zo. Menno: Het
streven is hier niet om het op stemmen uit te laten komen lijkt mij. Op het moment dat we dat
dan toch maar een keer moeten gaan doen lijkt het me niet handig om een 2/3 meerderheid te
behalen omdat stemmen dan niet echt nodig is. Eli: Voor de zekerheid heb ik het liever toch
vastgelegd. Menno: Het verschil tussen 2/3 en absolute meerderheid is één stem. Het lijkt me
een beetje ellendig als we stemrondes tijdens de PV moeten gaan doen. Tom: Laat Noa vertellen
wat ze bij de CSR doen. Noa: Ik kan ook voor volgende week de precieze stemafspraken van de
CSR doormail. Esther: Stemmen komen we volgende week op terug.
Eli: Mogen dossierhouders mee naar overleggen met het DT die jullie informeel ervoor hebben?
Esther: Lijkt me wel. Tom: Het DB moet aanwezig zijn, er staat niets over wie er niet mag zijn.
8. 8-wekenplanning
Menno: Ik ga er vanuit dat jullie de tekst gelezen hebben. Hebben jullie vragen? Eli: Kunnen we
niet standaard iets naar jullie sturen met een update. Elke week. Noa: Of dat dat juist voor DB
overleg is? Tom: Er is maar één taakgroep waar we niet zelf in zitten. Menno: Je kan dat ook bij
het mededelingenrondje doen.
Menno: Het enige wat ontbreekt is wanneer de 8-wekenplanning ingeleverd moet worden. Mijn
idee is de maandag vóór dat de 8 weken beginnen. Richard: Kunnen de deadlines in de agenda?
Menno: Ja. Nick: De overkoepelende functie is dat we een planning hebben voor het aankomende
BO. Menno: Als je een idee hebt wat je wil bespreken op het BO dan moet je ernaar toe werken.
Als je geen idee hebt dan moet je er gewoon aan werken, het is geen ramp als je niet iets voor het
BO hebt. Menno: Volgende week vrijdag eerste 8-wekenplanning voor elk taakgroephoofd.
9. Begroting
Richard: De bedragen zijn redelijk onveranderd gebleven. Vragen? Eli: Hoe kost het beleidsplan
300 euro? Richard: Het printen ervan. Dat geldt ook voor het jaarverslag. Eli: 250 euro aan
koekjes en koffie en thee is best wel veel. Noa: 500 euro aan training is best wel veel, willen we
daar niet meer aan uitgeven? Richard: Onvoorzien kunnen we hier eventueel aan uitgeven.
Richard: Dus 300 euro printkosten naar trainingen toe? Micha: De CSR betaalt de trainingen.
Richard: Dan hoeven we niks te veranderen.
Eli: Ik zou persoonlijk overal alle posten onvoorzien weghalen en dan op de totale begroting
10% onvoorzien doen. Menno: We komen nu niet op 10% onvoorzien uit. Ik denk dat het zonde
is als we minder geld gaan uitgeven omdat we onvoorzien willen. Het lijkt me zonde om dat geld
niet uit te geven als het geld er wel is. Eli: Je hebt meer flexibiliteit in je begroting als je 10%
onvoorzien neemt. Karlijn: Meer in je onvoorzienpotje dan kan je ook meer spenderen. Dat is
best slim. Tom: Er is maar één post eroverheen gegaan. Nick: Stel dat we voor de CoBo 200 euro
uitgeven in plaats van 700, zouden we die 500 euro dan aan iets anders uitgeven? Menno: Dit is
een begroting, niet de realisatie lijkt me. Eli: Je moet het wel verantwoorden aan de UvA, dan
moet je dus wel die 10% onvoorzien hebben. Tom: We gaan dat doen. 10%.
Nick: Wat zijn relatiegeschenken? Esther: Als er een decaan weg gaat of zo.
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Richard: Over declaraties: vul in de drive in het declaratieformuliertje in. Het bonnetje doe je in
de map in de FSR kamer. Dan komt het wel goed. Esther: Zorg dus dat je een bon of een factuur
hebt als je iets voor de raad betaalt.
10. Raadskleding
Esther: Doorschuiven naar volgende week. Als er een idee is kan je een mailtje naar taakgroep
PR sturen.
11. Beleidsplan
Noa: Wanneer willen we dat het af is? Esther: Voor de CoBo in principe. Dat is meestal begin
oktober. Menno: PR komt er nog op terug. Susan: Ik heb een voorstel. Misschien kunnen we per
taakgroep verzinnen wat we willen en dan erop terugkomen. Esther: Dus ga met je taakgroep
zitten wat je dit jaar wil doen voor het beleidsplan. Noa: Als je een visie hebt over een andere
taakgroep, geef dat dan tijdig door.
12. Vergaderkamer
Menno: Over de gang van zaken afgelopen zomer… Het was een pittige zomer voor sommigen
van ons. Het idee kwam naar voren voor de BL-ruimte die hier gerealiseerd moet worden. Het
was meer een soort informerend gesprek. We hebben met Steven van de UB en Mike Luursen
gesproken. Het bleek toen dat het niet meer echt de vraag was of we de kamer überhaupt wilden
staan maar hoe Maaike ons kon helpen.
Menno: We hebben het vorige week op het AO besproken. Wij wilden het graag op de agenda
hebben omdat wij onze mening erover wilden delen. Zij wisten niet wie het idee over de BL
ruimte geopperd had en wisten niet welke instantie ermee bezig is. Men denkt BOL. Ze weten
ook niet wat het plan is. We weten dat er in april budget aangevraagd is en dat is er gekomen, en
er moet dus een BL ruimte komen. Karlijn: Ik mail Steven met de vraag hierover.
13. Teambuildingscommissie
Menno: Het idee is dat we een teambuildingsweekend gaan doen. Het is de bedoeling dat ik met
twee andere raadsleden de commissie opricht, en dat je 2 à 3 uur in de week hiermee bezig bent.
Noa: Is het een idee om bij het teambuildingsweekend meteen een evaluatie te doen? In ieder
geval dat we een evaluatiemoment hebben. Esther: Laten we afwachten welk moment het is.
Tom: Het gaat nu niet over de invulling, maar over wie het gaat organiseren. Menno: Wie hebben
interesse? Renske: Ik wil wel. Karlijn: Als het in december wordt dan lijkt het mij ook wel leuk.
Noa: Ik durf te wedden dat er nu alweer dingen overheen gepland zijn. Dus ik wil het nog een
keertje bekijken.
14. Aankondiging punten BO
15. W.v.t.t.k.
 Verjaardagscadeautjes Esther: De oude raad is dat iedereen éénmalig 20/25 euro inlegt en
dat iedereen een cadeautje krijgt uit die pot. Nick: Kunnen we het niet van de begroting
halen? Esther: Nee. Noa: Kunnen we afspreken dat iedereen een cadeau van gelijke waarde
krijgt? Esther: Voor degenen in de zomer kunnen we de halve verjaardagen vieren. Richard:
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Hoort bij verjaardag ook taart? Esther: Als je daar gelukkig van wordt, ja. Esther: We kiezen
dus 20 euro.
16.

Rondvraag

17. Actielijst
De actielijst wordt doorgenomen.
18. Punten volgende agenda
Esther: Alles wat op het BO komt; de begroting moet nog bijgewerkt worden. En raadskleding.
19. Sluiting
Voorzitter Esther de Boer sluit de vergadering om 20.03.
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