Faculteitsraad CTW, 94e interne vergadering d.d. 04 december 2007
Verslag 94e interne FR CTW vergadering d.d. 04 december 2007
Aanwezig:
Afwezig:

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

1,2 & 3 Opening, aanwezigen en agenda
Lutters opent de interne vergadering en de agenda wordt goedgekeurd.
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4. Correspondentie
-UT-verdeelmodel. Eric zal deze bekijken
-Factuur van de cursus in september
5. Mededelingen
De notulen van de externe vergadering zijn nog niet binnen gekomen. Eric zal hier achter aan gaan.
6. Notulen
De 93e notulen van 06 november 2007 worden goedgekeurd.
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N.a.v.: Informatief over de bibliotheek moet in de nieuwsbrief komen.
Actiepunten:
Nr 1: hij zal niet komen, maar wel een bestand ontvangen
Nr 2: zal komen te vervallen
Nr 3: wordt besproken onder punt 7, kan van de actiepuntenlijst
Nr 4: voldaan
Nr 5: voldaan
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7. Communicatie
Punten die naar voren zijn gekomen tijdens de vorige externe vergadering met Eduard waren website CTW,
nieuwsbrief CTW en nieuwe medewerker. Voor de volgende vergadering zal Mark contact opnemen met Eduard
over de nieuwsbrief.
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Onlangs waren de voorlichtingsdagen. Deze waren niet beter dan de vorige keer. Zo stond de zonneauto niet in
de centrale hal. De opkomst was redelijk, bij CiT was de opkomst hoog. Bij TOM was de opkomst matig. Er zal
informatie worden gegeven aan de decanenkring voor TOM. Bij CiT waren er geen studenten betrokken bij de
presentatie.
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8. ‘Studentactivisme’
In de externe vergadering is gemeld dat er geen zesje-cultuur is. Er waren dus geen problemen. Doordat de
notulen van de externe vergadering niet zijn uitgewerkt, is het beter om dit punten te bespreken in de volgende
vergadering.

40

9. Aandachtspunten FR
In de nieuwsbrief moet komen te staan wie er in de FR zitten, wat willen we bereiken en uitkomst en dat mensen
nieuwe punten kunnen aandragen. De nieuwsbrief wordt naar de medewerkers verstuurd. Maar wij zijn van
mening dat studenten ook de nieuwsbrief moeten ontvangen.
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Een idee voor de website is een irritatie top 10. Dit geeft aan welke punten er spelen en rangschikt deze punten.
Er zullen 2 polls op de website moeten komen. Een poll voor de medewerkers en een andere voor de studenten.
De punten voor in de poll zijn: communicatie intern, communicatie extern, werkruimte, kantineprijzen,
fietsenstalling, toegang van het gebouw, post, geen colleges in de Horst, wachten op cijfers, integratie ICT en
eigengereid CvB. Naast deze vaste punten moet er ook de mogelijkheid zijn om eigen punten aan te dragen in de
poll. Dennis gaat onderzoeken wat er mogelijk is wat betreft de poll. Zo moet worden onderzocht of het mogelijk
is om meerder stemmen uit te brengen of eventueel een ranking.
10. Onderwijs
Niet besproken.
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11. Onderzoek
Niet besproken.
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12. w.v.t.t.k.
Er zijn geen andere punten tijdens de vergadering naar voren gekomen.
13. Rondvraag
Geen verdere vragen.
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16. Actiepunten
Nr
Onderwerp
Notulen van de extern vergadering achterhalen
6
Contact opnemen met Eduard over de CTW7
nieuwsbrief
Mogelijkheden voor de poll onderzoeken
8

FR-CTW

Deadline
Direct
18 dec

Datum
4 dec
4 dec

Wie
Eric
Mark

Geen

4 dec

Dennis
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