Verslag 72e interne FR CTW vergadering d.d. 4 april 2006
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Lutters (voorzitter), Topper, vd Voort, de Kort, Cannegieter, Plegt, Reuser, vd
Meer (notulist), Possel
Tillema, Haagsma

1 & 2 Opening en aanwezigen
Lutters opent de interne FR vergadering om 12:40. Frank Possel is eenmalig bij onze vergadering om te
kijken hoe het er aan toegaat, mogelijk gaat hij volgend jaar in de URaad.
3. Vaststellen agenda
Er worden twee extra punten aan de agenda toegevoegd:
8-1 rondgestuurde brief van de studieverenigingen
8-2 bericht over het leeghalen van computerzaal
4. Correspondentie
geen
5. Mededelingen
- het gesprek met de decaan van Lutters, van afgelopen maandag is vervallen. Lutters probeert dit later deze
week alsnog te realiseren.
- laatste stand van zaken met betrekking tot de fietsenstallingen rond de Horst is dat er geen fietsenstallingen
achter de Horst komen, en dat er aan de voorkant 500 extra komen (mogelijk nog steeds 200 te weinig). De
helft of niks krijgt een overkapping. De overkapping zal een nieuw model worden, in ieder geval hoger dan
de overkappingen bij Cubicus.
- vastgoed plannen zullen deze week verder worden afgehandeld.
- dit is de laatste vergadering waar Cannegieter bij is, hij vertrekt naar Chili.
6. Notulen
De notulen van de 70e en 71e interne vergadering worden doorgesproken, de notulen van de 25e externe
vergadering zullen volgende keer worden besproken.
Er worden enkele tekstuele aanpassingen doorgevoerd. Van de AP wordt A2 anders geformuleerd, A7 schuift
door naar volgend jaar, A12, A17 en A20 zijn afgehandeld.
7. Decaan
De email die Croonen heeft rondgestuurd naar de medewerkers levert een aantal vragen op:
- het is onduidelijk welk bezuinigingsplan nu eigenlijk is goedgekeurd? Is plan A in sommige opzichten aan
gepast (bijvoorbeeld aantal nieuwe hoogleraren)
- komt de extra miljoen euro die was gevraagd wel of niet? En hoe zit het met geld voor bouwkunde?
- De vooraanmeldingen die in de email staan zijn van een aantal weken geleden, inmiddels zijn ze nog
rooskleuriger
Lutters zal een nieuwe afspraak met Croonen maken en zal Croonen dan ook uitnodigen bij de volgende
externe vergadering aanwezig te zijn, ook al is hij dan officieel al weg. Mogelijk kan hij dan iets over deze
vragen zeggen en kunnen we officieel afscheid van hem nemen.
8. Toelichting jaarrekening
De toelichting die we nu ter kennisgeving hebben gekregen hoort bij de jaarafrekening van afgelopen januari.
Er worden wat afkortingen en termen verduidelijkt, we hoeven hier nu niks meer mee te doen, we hadden
deze toelichting echter graag bij de jaarrekening zelf willen hebben. We zullen opnieuw vragen of we stukken

op tijd aangeleverd kunnen krijgen bij de volgende externe vergadering. Eveneens vragen waarom VENI
projecten zorgen voor problemen met de interne dienstverlening (laatste pagina)
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8-1 brief studieverenigingen
Ter kennisgeving ook naar ons gestuurd, bedoelt voor decaan om aandacht te vestigen op de financiële
problemen die ontstaan bij de studieverenigingen. Per student krijgen ze minder geldt dan bijvoorbeeld bij
TNW. Er wordt opgemerkt dat de timing misschien niet slim is, vanwege het vertrek van Croonen, ook wordt
er alleen gerefereerd aan de subsidie, terwijl het totaal pakket van wat ze krijgen veel beter is. Hopelijk komt
er een gesprek uit voort, met de decaan en onderwijsdecanen. Lutters adviseert om vooral de decaan zelf
daarbij te hebben, vd Voort adviseert om vooral één front te vormen met de drie verenigingen in plaats van
duidelijk te laten zien dat het grootste probleem bij Newton ligt.
8-2 computerzaal ontruiming
Het leek erop dat afgelopen dagen T1100 werd leeggehaald, terwijl studenten de computer nodig hebben.
Deze verplaatsing en reorganisatie van computers was in eerste instantie in de zomervakantie gepland, toen
verschoven naar de paasvakantie en blijkbaar wordt het nu vervroegd uitgevoerd. Erg onhandig. Topper
meldt dat CiT net een aantal computers naar T1100 had verplaatst om meer plek te creëren. Hij gaat
erachteraan om deze computers niet te laten ‘verdwijnen’. Het aantal plaatsen met computers zou naar
minder worden, maar bezetting is hoog. Eigenlijk is het niet verantwoord om veel computers weg te halen. Er
komen wel meer mensen met een laptop maar voor practica en wanneer specifieke programma’s zijn vaste
computers nodig. Topper en Plegt zullen bij de Ruijter en Godfried navragen hoe het zit en wat de plannen
zijn. Er moet in ieder geval geregeld worden dat er het 4de kwartiel genoeg computers zijn.
Reuser verlaat om 13:30 de vergadering
9. aandachtspunten FR
Wordt doorgeschoven naar volgende keer, met deze notulen zal ook de lijst met aandachtspunten worden
meegestuurd zodat ieder erover kan nadenken waar nog aandacht aan besteed moet/kan worden dit jaar.
10.-13. onderwijs, onderzoek, wvttk, rondvraag
- De NVAO heeft sustainable energy geaccrediteerd, waarschijnlijk komt er een goed advies
- Possel vraagt of er vanuit de FR punten zijn die eventueel meegenomen kunnen worden naar de UR:
- belangen van verschillende FR’s gaan steeds meer uit elkaar liggen, hierdoor weinig punten die
naar UR worden doorgespeeld
- het is lastig dat bepaalde documenten niet of alleen onder embargo vrij komen, de UR zou er
misschien voor kunnen zorgen dat informatie beter wordt uitgedragen
- de UR vraagt regelmatig de FR om informatie maar geeft eigenlijk nooit informatie terug, het zou
positief zijn als deze uitwisseling zou verbeteren.
14. Actiepunten
Nr
A2
A5
A7

Onderwerp
Navragen aan decaan hoe sponsering is geregeld (o.a.
sponsering Solar Team)
Verzoek besluitenlijst indienen bij Ticheler
Opstellen interne jaarcirkel

A14

Verzoek kennismaking Decaan

A16
A17
A19

Langs BOZ CiT voor mail inschrijfperiode
Kollen uitnodigen ivm personeelsdossier
Vragen aan decaan :
- Hoe (wetenschaps)voorlichting vorm gaat krijgen
- Hoe toegang voor studenten geregeld wordt met

Deadline
Vergadering
nieuwe decaan
Volgend college
jaar
Na benoeming
nieuwe decaan

Wie
FR
Lutters
Lutters
Lutters
Topper
Lutters

A24

nieuwe pasjes.
- Of er een studie-hal gebouwd gaat worden.
Nieuwe afspraak met Croonen
Croonen voor volgende vergadering uitnodigen (desnoods
datum verzetten)
Vragen om stukken op tijd aangeleverd te krijgen (toelichting
jaarrekening)
Vragen verband VENI en interne dienstverlening

A25

Navragen weghalen en verschuivingen van computers

A26

Doorkijken aandachtspunten

A21
A22
A23

Vergadering wordt gesloten om 13:45
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