Notulen Ko-Raad ALV d.d. 06-08-2018
Locatie: Majoor B Aanvang: 19.30 Ko-Raad, 19.45 OMT-2 + assessoren,
20.00 CVT
19.30u: voor-ALV (Ko-Raad)
Aanwezig: Nynke van der Gaast (Voorzitter), Emma Damen (Secretaris h. t., 210), Chris Hanenberg
(Secretaris f.t.), Mirthe Ferhmann (Penningmeester & Cursussen), Janneke Verhoeven (Bestuurslid
Algemeen), Lisanne Loogman (PR h.t), Johan Wijma (PR f.t.), Myrthe Verhees (OMT-2, 198), Ferhat Beyaz
(OMT-2, 214), Susan Haandrikman (208), Iris van Doormalen (220), Vivian Mechielsen (220), Daphne
Dikken (225), Daniël Speelberg (224), Stefan Claessen (225), Kirsten Peperkamp (225), Cees Klein Tank
(222), Kyra Ekker (222), Lassima Reijnen (209), Maarten Heuts (211), Sylvia van Peer (223), Pepijn van
Houten (223), Annelore Markus (223), Laura van der Heide (221), Joyce van Heeswijk (221), Mike de
Jong (219), Sterre Leenen (219)
Afwezig:Jessica Schouw (OMT-2, 195), Britt van Ruijven (OMT-2), Jessica Oudenampsen (Assessor h.t.),
Lavinia Martis (Assessor f.t.)
20.00u: ALV
1. Opening en vaststellen agenda
Nynke opent de vergadering om 20:00 uur.
2. Verslag vorige vergadering
Het verslag van de vorige vergadering is aangenomen.
3. Mededelingen
• 2 nieuwe bestuursleden! ☺ ☺ ☺ Johan Wijma zal Lisanne Loogman opvolgen als PR. Chris
Hanenberg zal Emma opvolgen als Secretaris.
4. Ingekomen en uitgegane stukken
Er zijn geen ingekomen of uitgegane stukken.
5. Terugkoppeling klachtenrondje
• Cijfers kleine coschappen: De periferie adviseert de cijfers (danwel met cijfer, danwel met
gegeven feedback). Het Radboud geeft het uiteindelijke cijfer.
• Terugkomdagen: De eerste is verplicht en hoor je vrij voor te krijgen.
6. Verslagen
● IMS
a. De coboekjes worden ook gedrukt voor de oude cogroepen. Dit zal na de zomervakantie
gebeuren.
● OMT-2
a. Reiskostenvergoeding voor de zomermaand. Voorheen werden deze kosten voor ongeveer
30% vergoed, dit is al toegenomen naar 75%. Voor de toekomst zullen de senior coschappen
hier in meegenomen worden, echter is dit pas voor het aankomend begrotingsjaar. Dit zal
ook niet met terugwerkende kracht betaald worden.
Dit geldt alleen voor de coschappen, niet voor onderwijs.
b. Diensstijden: Er is een document gemaakt met regels omtrent de diensstijden. Dit gaat per
direct in. De totale werktijd per week wordt 50 uur. Diensten mogen maximaal 12 uur
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duren. Je mag dus geen avonddienst aansluitend aan je dagdienst doen. Je hebt daarbij geen
recht meer op compensatie. Je mag om 10:00 uur beginnen als je dienst tot 22:00 uur. Een
nachtdienst mag maximaal 10 uur duren. De affiliaties mogen zelf de diensten indelen. Dit
document zal op de Ko-raad site komen te staan en mogelijk ook op blackboard. Het
bestand is onder de stagecoördinatoren verspreid, dus hopelijk zullen zij zich hier snel aan
houden.
c. In Boxmeer wordt er een affiliatiecoördinator aangesteld, die als vast aanspreekpunt
fungeert voor klachten over coschappen daar.
● Assessor
a. Afwezig
● Career Service

7. CoStaCie
● De VrijMiBo, het CoSta-feest, en de cantus komen er weer aan!
8. Cursus
● Woensdag 11 september: Cursus ‘Rampengeneeskunde’
Fons van Gompel zal namens het calamiteitenteam spreken. Psychiater PTSS. Artsen zonder
grenzen. Ook soep met broodjes. Voor maar €1,9. Status Co
- Over 20 likes wordt er een bon van NursesDNA verloot. Dus like & win!
- We zijn op zoek naar nieuwe krachten voor de lay-out. Mocht je dit leuk vinden, meer info is te
vinden op de facebookpagina.
10. Volgende vergadering
Maandag 03-09-2018. Locatie: Volgt
11. Rondvraag en sluiting
- Onduidelijkheid over inleveren formulieren kleine coschappen: Elk formulier bij het eigen
secretariaat, maar kan gewoon aan het einde.
Nynke sluit de vergadering om 20:52 uur.
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