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Aanwezig: Ten Dam (voorzitter), Euving, Lange (woordvoerder), Lintsen, Maex, Von 

Meyenfeldt (verslag), Rageb (student-assessor). 
 
1. Opening 

Het College heet Rageb van harte welkom, die per 1 januari jl. is aangetreden als nieuwe 
student-assessor.  
 

2. Verslag Collegevergadering d.d. 19 december jl. 
Het verslag van 19 december wordt besproken in de volgende vergadering.  

 
3. Mededelingen  
a. Terugblik Dies Natalis: het College blikt terug op een mooie Dies. Het walking dinner in de 

avond en de betrokkenheid van studieverenigingen worden genoemd als positieve aspecten, net 
als de wandeling van het cortège naar de Aula.  

• Deze week volgt de uitzending van Rambam (BNNVARA) over de kennismaking van de 
corpora, naar aanleiding waarvan EUR en UU de subsidie aan hun corpora hebben opgeschort. 
JZ kijkt voor de UvA naar de regeling in het profileringsfonds met het oog op verdere 
concretisering van de voorwaarden waaraan de verenigingen moeten voldoen.  

• Lintsen meldt dat verschillende opties worden onderzocht voor de grote collegezaal op het REC. 
Hij verwacht dat de stuurgroep REC zich in februari kan uitspreken over een voorstel, dat 
vervolgens aangeboden wordt aan het College. 

• N.a.v. de brief van de GV over het allocatiemodel vindt binnenkort een extra GOV plaats.  
• Tijdens het kerstreces is een lid van de GOR teruggetreden; de GOR kent nu 11 leden.  
• N.a.v. een signaal van de studentenartsen vraagt het College de directeur StS om een 

beoordelingskader op te stellen voor partijen die zich presenteren bij de intreeweek. 
 
4. Bestuurlijke overleggen 
a. Conceptverslag PO UB/HB 9 oktober 2017: het verslag is met enkele wijzigingen akkoord. 
b. Agenda OV CSR 9 januari a.s.: het College bespreekt de agenda. 
c. Agenda CBO 18 januari a.s. : het College bespreekt de agenda en stelt deze bij.  

 
5. Aandachtspunten- en actielijsten  
a. Timetable Collegevergaderingen: de timetable leidt niet tot opmerkingen.  
b. Uitnodigingenlijst en Public Affairs Kalender: de lijst wordt doorgenomen.  
c. Vooruitblik werkbezoeken: het College neemt kennis van het overzicht.   
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6. Rondvraag 

Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt.  
 
Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 16  januari 2018.  


