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

Meyenfeldt (verslag), Rageb (student-assessor) 
 
1. Opening 
 
2. Verslag Collegevergadering d.d. 9 oktober jl. 

Het verslag is met enkele wijzigingen akkoord.  
 

3. Mededelingen  
a. Nabespreking General Assembly 12 oktober: het College blikt kort terug op de GA van 

afgelopen vrijdag.  
b. Convenant FGw: Lintsen is in gesprek met de faculteit over hun vraag. 
c. Thema informeel overleg CvB-RvT 5 december: afgesproken wordt de relatie met de VSNU als 

thema te kiezen. 
• Euving meldt dat een startnotitie Sociale Veiligheid wordt opgesteld, die een overzicht zal 

bieden van de verschillende initiatieven die lopen. Deze zal op korte termijn beschikbaar zijn. 
• Het College neemt met instemming kennis van het voornemen van het Allard Pierson om een 

Raad van Advies in te stellen.   
• Lange meldt dat het NRC werkt aan een artikel over het verschil tussen het percentage 

mannelijke en vrouwelijke cum laude gepromoveerden. Dit wordt aan decanen gemeld in het 
komende CBO.  

• Rageb meldt dat het assessorendiner een goede ontmoeting was. Hij constateert dat nieuwe 
assessoren nog vaak zoekende zijn, en wil nagaan hoe een informatiepagina of –map voor hen 
ingericht kan worden.  

• Ten Dam woonde het Science Parkdiner bij, waar NWO, TNO en gemeente ook goed 
vertegenwoordigd waren. Onderwerp van gesprek was optimale benutting van het ASP. 

• Verder heeft zij met Hemel gesproken over wijze waarop de Amsterdamlezingen die hij 
organiseert nadrukkelijker in beeld kunnen komen. Idee is om deze te bundelen rond de 
thematiek en conclusies van WeMakeThe.City; hiervoor lijkt belangstelling te bestaan. Hemel 
werkt e.e.a. verder uit. 

• Bod heeft laten weten dat #WOinActie in december opnieuw een protest wil organiseren. Ten 
Dam heeft hem gevraagd om net als voorheen per mail aan te geven welke actie gepland wordt 
en welke ondersteuning gewenst is, zodat een afweging gemaakt kan worden. 
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4. Benoeming hoogleraar Environmental Ecology in de Faculteit der Natuurwetenschappen, 
Wiskunde en Informatica  
Het College besluit de betreffende persoon te benoemen tot hoogleraar Environmental Ecology 
in de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica voor de volledige werktijd.  
 

5. ASIF  
In april 2018 heeft het College besloten tot oprichting van de stichting ASIF en twee fondsen, 
conform de destijds bijgeleverde omschrijving. Sinds vaststelling van dit besluit is gewerkt aan 
de oprichting van de stichting en vorming van de twee fondsen. Ook is stichting ASIF verder 
gegaan met de sociale activiteiten voor ondernemende studenten, waaronder de zoektocht naar 
studenten-startups met investeringspotentie. Hierin is Dyme BV naar voren gekomen als een 
studenten-startup waarin stichting ASIF potentie ziet om te investeren. Aangezien de 
oprichting van het relevante fonds (Alpha fonds) nog niet is afgerond, is op dit moment een 
separaat Collegebesluit nodig voor het verstrekken van een converteerbare lening aan Dyme 
vanuit het Alpha fonds i.o. Het College besluit conform voorstel om 25k€ aan stichting ASIF 
over te maken t.b.v. verstrekking aan Dyme. Deze 25k€ wordt in mindering gebracht op de 
toegezegde investering in het Alpha fonds. 
 

6. UvA en Amsterdam UMC 
De notitie is opgesteld op verzoek van de Raad van Toezicht en licht toe hoe de verhouding 
UvA-AMC thans is geregeld en wat de impact van de vorming van Amsterdam UMC daarop 
is, op de korte en langere termijn. Het College constateert dat de vorming van het Amsterdam 
UMC diverse vragen opwerpt, waarover nadere discussie met o.m. de VU wenselijk is. Het 
College kan zich vinden in de notitie en agendeert deze voor bespreking met de Raad van 
Toezicht.  
 

7. Bestuurlijke overleggen  
 VSNU: dit punt is voldoende besproken onder punt 3. 

 
Overige overleggen 
a. Programma Najaarsdiner 29 oktober: het programma wordt doorgenomen. 

 
8. Aandachtspunten- en actielijsten  

a. Timetable Collegevergaderingen:  de timetable leidt niet tot opmerkingen. 
b. Uitnodigingenlijst en Public Affairs Kalender: de uitnodigingenlijst wordt doorgenomen.  
c. Vooruitblik werkbezoeken: de vooruitblik wordt doorgenomen. 
 

9. Rondvraag 
Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt. 

 
Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 30 oktober 2018.  


