Faculteitsraad CTW, 96e interne vergadering d.d. 08 januari 2008
Verslag 96e interne FR CTW vergadering d.d. 08 januari 2008
Aanwezig:
Afwezig:

Brouwer, (voorzitter), Masen (notulist), Bulsink, Plegt, Van Rij, Stoffels
De Beurs, Lutters, Ruiter, Thomas

1,2 & 3 Opening, aanwezigen en agenda.
Brouwer opent de vergadering en de agenda wordt goedgekeurd.
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4. Correspondentie
- Een brief over de nieuwe samenstelling van de instituutsraad IGS (institute for governance studies). In de
instituutsraad zit één CTW-er, de rest zijn personeelsleden van de faculteit MB.
- Het ARBO-rapport dat Mieke op 12 november heeft doorgestuurd is nog niet besproken. Dit punt moet op de
agenda voor de volgende interne vergadering komen, AP Eric
- Verwachte correspondentie die niet binnengekomen is: notulen van de vorige externe vergadering. Mieke
vraagt deze aan Joke en verzoekt haar nogmaals om deze notulen eerder aan ons te sturen.
5. Mededelingen
Josse heeft een goed stuk geschreven voor de nieuwsbrief over 'wedstrijden'. Het is jammer dat hij niet aanwezig
is om e.e.a. te bespreken. Marc heeft hem een email gestuurd dat de deadline voor de nieuwsbrief vandaag is.
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6. Notulen
Redgel 21: Mark moet zijn Marc.
De 95e notulen van 18 december 2007 worden goedgekeurd.
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N.a.v.
Er mist een actiepunt in de actiepunten lijst: Dennis zorgt dat de website in orde is.
7. Actiepunten
Zie onderaan deze notulen.

25

30

35

8. & 9. Communicatie/nieuwsbrief & Website
De kopij voor de volgende nieuwsbrief moet vandaag ingeleverd worden. Josse.
Bert Boxem wordt herinnerd een te stukje schrijven over het kopen van boeken voor de bibliotheek. Marc.
Ray Klumpert wordt gevraagd een stukje te schrijven over het toegangssysteem in de Horst. Genie
Er wordt binnenkort een stukje ter introductie van de faculteitsraad in de nieuwsbrief geplaatst. Mieke maakt een
eerste opzet. Dennis zorgt dat de website en de poll dan werken.
10. Wvttk
Op 7 november was er een lunch-presentatie door prof. Stefan Luding. Dit was een interessante lezing en werd
goed bezocht. We kunnen de decaan tijdens de externe vergadering vragen of dit initiatief doorgezet wordt.
Hebben (ouderejaars) studenten ook een uitnodiging gekregen?
11. Actiepunten
Nr
Onderwerp
Poll opzetten
9
Stuk schrijven voor Nieuwsbrief mbt wedstrijden en
10
een stuk met een goed idee voor de vijver
Agendapunt ARBO rapportage
11
Stuk naar redactie nieuwsbrief
12
Notulen van externe vergadering aan Joke vragen
12
Website FR in orde
13
Nieuwsbrief: Opzet voor 'introductie FR' stukje
14
Nieuwsbrief: Boxem - kopen van boeken bibliotheek
13
Nieuwsbrief: Klumpert - de toegang in het gebouw
14
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Deadline
8 januari
8 januari

Datum
18 dec
18 dec

Wie
Dennis
Josse

15 januari
8 januari
15 januari
22 januari
22 januari
15 januari
15 januari

8 jan
8 jan
8 jan
18 dec
8 jan
8 jan
8 jan

Eric
Josse
Mieke
Dennis
Mieke
Marc
Genie
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Agenda Faculteitsraad intern, 15 01 2008
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1. Opening
2. Aanwezigen:
3. Vaststellen agenda
4. Correspondentie
5. Mededelingen
6. Notulen
7. Communicatie/Nieuwsbrief
8. Jaaroverzicht
9. Onderwijs
10. Onderzoek
11. w.v.t.t.k
12. Rondvraag
13. Actiepunten
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