
Weten waar AKKUraatd voor staat? Lees 

dan ons verkiezingsprogramma via 

akkuraatd.nl/verkiezingsprogramma

	 www.fb.com/akkuraatd
 @AKKUraatd
 www.akkuraatd.nl
 akkuraatd@studentenvakbondakku.nl

Stemmen voor de verkiezingen kan het 
snelst via verkiezingen.ru.nl!
Je kunt dan voor je OLC, FSR en de USR 
stemmen. 

“Lichte lectuur voor op het kleinste kamertje”                   De Pleekrant is nieuw! Opmerkingen? Suggesties? Mail ons!

Goede raatd!

raatd  Pleekrant         
De pleekrant verschijnt zeven keer per jaar    AKKUraatd 14/15: Sterre van den Berg, Joëlla Bomgaars , Jordy Davelaar, Nina den Elzen, Bas Romeijn, Ewoud Stütterheim, Elske Tjepkema, Anna Verhoek & Daan Verwaaij

Stemmen!Online

Vul de Sudoku om de beurt in met 
je ganggenoten!

Verkiezingen op de RU 
van 18 t/m 21 mei!

Het is weer zover! 18 tot en met 21 mei zijn de 
universitaire verkiezingen voor de FSR’en, OLC’s 
en de USR. Weet je wat mooi is? JIJ bepaalt wie 
jouw vertegenwoordigers worden bij het bestuur 
van de universiteit. Ga daarom stemmen! 

Wat betekent jouw stem?
Met jouw stem lever jij een bijdrage aan het 
draagvlak van de USR bij het bestuur van de 
Radboud Universiteit. Wanneer duizenden 
studenten	achter	ons	staan,	kunnen	wij	namelijk	
nóg	beter	strijden	voor	meer	computerwerkplek-
ken,	een	stabiel	wifi-netwerk	en	het	afschaffen	
van	de	aanwezigheidsplicht.	Er	zijn	8	plekken	
verkiesbaar en hoe meer stemmen voor AK-
KUraatd, hoe meer plekken in de USR we krij-
gen.	En	hoe	meer	plekken,	hoe	beter	wij	bepaal-
de belangrijke zaken voor studenten aan kunnen 
pakken.	Afgelopen	jaar	hebben	we	bijvoorbeeld	
bereikt dat de verkiezingsperiode korter is, zodat 
we jullie minder lang hoeven te stalken, er bij de 
studieverenigingen huiskamers gekomen zijn en 
de	digitale	collectie	van	de	UB	en	de	medische	
bibliotheek uitgebreid zijn.

Waar staat AKKUraatd voor?
AKKUraatd staat voor drie belangrijke thema’s. 
Allereerst willen we graag kwalitatief hoogstaand 
en toegankelijk onderwijs. Dit willen we bereiken 
door	bijvoorbeeld	de	aanwezigheidsplicht	af	te	
schaffen	en	te	zorgen	voor	een	betere	beheersing	
van	het	Engels	door	docenten.
Ten tweede gaat AKKUraatd voor een bruisend 
studentenleven. Door de komst van een super-
markt	op	de	campus	en	het	langer	openstellen	
van bestuurskamer krijgt het studentenleven op 
de	campus	een	boost.
Ten	slotte	pleit	AKKUraatd	voor	de	beste faci-
liteiten op	de	campus.	We	willen	meer	buiten-,	
stilte-	en	groepswerkplekken	en	genoeg	compu-
terwerkplekken om zo de student in staat stellen 
om overal goed te kunnen studeren!

Stemmen kan van 18 tot en met 21 mei via www.
ru.nl/verkiezingen en kost nog geen minuut!

1. Funs -	studeert	Politicologie	en	is	vice-voorzitter	bij	DWARS
2. Michelle	-	studeert	Engelse	Taal	en	Cultuur	en	is	voorzitter	van	haar	opleidingscommissie

3. Maarten	-	studeert	Geschiedenis	en	is	bestuurslid	Extern	bij	GSV	Excaliber
4. Maxime	-	studeert	Communicatie-	en	Informatiewetenschappen	en	zit	in	de	opleidingscommissie

5. Joëlla	–	studeert	Geneeskunde	en	schrijft	voor	Nultweevier.nl	
6. Renske	-	studeert	Pedagogische	Wetenschappen	en	is	Commissaris	PR	bij	Postelein

7. Luc –	studeert	Scheikunde	en	is	commissaris	Activiteiten	bij	Olympus
8. Marloes	-	studeert	European	Law	School	en	is	actief	bij	N.S.Z.V.	De	Loefbijter

9. Eline –	studeert	Wijsbegeerte	en	voorzitter	van	de	facultaire	studentenraad
10. Bas	-		studeert	Pyschologie	en	zit	namens	AKKUraatd	in	de	USR

11. Amber - studeert Culturele Antropologie&Ontwikkelingsstudies en is bestuurslid bij Umoja
12. Bart -	studeert	Natuurkunde	en	is	penningmeester	van	S.V.	Marie	Curie

13. Axel -	studeert	Bestuurskunde	en	is	actief	bij	N.S.R.V.	Phocas
14. Eva -	studeert	Rechtsgeleerdheid	&	Bedrijfskunde	en	is	penningsmeester	bij	AKKU	

15. Viktor -	studeert	Economie	en	is	voorzitter	van	Morado	CF

Wie zijn onze helden?
Dat het belangrijk is om te stemmen voor de USR heb je hier rechts kunnen le-
zen, maar op wie kun je allemaal stemmen dan? Maak hieronder kennis met 
onze helden!

Waarom stem ik AKKUraatd?

#RUkiest15
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