Verslag 74e interne FR CTW vergadering d.d. 9 mei 2006
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Lutters (Voorzitter), Tillema, Topper, vd Voort, de Kort, Plegt, Reuser, vd Meer
(m.k.) Cannengieter, Haagsma

1 & 2 Opening en aanwezigen
Lutters opent de interne FR vergadering om 12:35.
3. Vaststellen agenda
Er worden een aantal punten toegevoegd aan de agenda: Voorlichting/ vertrek Haasnoot, Vastgoed en er
wordt afgesproken om de aandachtspunten door te nemen.
Er wordt zijdelings opgemerkt dat Croonen gestopt is, officieel is van Maarseveen nu interim-decaan tot de
nieuwe decaan er is.
4. Correspondentie
De mail van de Ruiter aan WB-studenten wordt besproken. In deze mail wijst de Ruiter de WB-studenten
erop hoe het is geregeld met de pc voorzieningen. In principe was het een duidelijke brief, wel wordt
afgevraagd hoe het kan dat de Ruiter de pc veranderingen onder het kopje bezuinigingen zet. Lutters zal dit
navragen bij de Ruiter.
Verder is het netwerk de laatste tijd instabiel. Met het oog op de groei van het aantal studenten in de Horst is
dit zorgwekkend. Topper zal dit bij de OLC’s aankaarten.
Verder wordt afgevraagd of de laptopkar die is aangeschaft is door CiT, ook door niet CiT studenten gebruikt
mag worden.
5. Mededelingen
Topper merkt op dat er genoeg aanmeldingen zijn voor de FR-verkiezingen. 5 IO-studenten, 3 WB-studenten
en 2 Cit-studenten. Er moet wel gezorgd worden voor een promo voor de verkiezingen. Er wordt verwacht
dat Goris dit doet, Plegt vraagt dit na.
6. Notulen
Door het ontbreken van de 72e notulen worden ze geaccepteerd wanneer er ‘s middags geen opmerkingen
over de mail zijn gekomen
(Er wordt besloten dat het laatste overleg met Croonen intern gehouden wordt) en daarmee wordt de 74e
notulen opnieuw genummerd naar 73e. Deze notulen wordt bij het volgende overleg doorgesproken..Over het
overleg met Croonen wordt nog wel vermeld dat Tillema, in tegenstelling tot wat in de notulen staat, er wel
bij was. Verder moet op de plaats van CTW/UT regel 42 alleen CTW staan.
7. Voorlichting
Haasnoot komt nog een dag terug om wat onafgeronde zaken af te ronden. De FR is verbaasd over het feit dat
er geen vacature open staat. Voorlopig onderneemt de FR geen actie.
Lutters merkt op dat er een probleem is met de nieuwe brochurelijn. Hierin komen namelijk foto’s staan van
studenten die hun leven bijhouden met een camera. Probleem is echter dat de studenten zelf verantwoordelijk
zijn voor problemen met mensen die op de foto’s staan. Lutters vraagt na bij van Lieshout of deze brochure
wel gecontroleerd wordt. Van de Voort merkt op dat het niet zo zou moeten zijn dat wij gaan voorlichten, dat
is niet onze taak als FR. Er wordt besloten om in het eerst volgende overleg met decaan aan de decaan de
vraag voor te leggen wie de voorlichting gaat doen.
8. Vastgoed
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Hoogst waarschijnlijk is 23 mei de 2de bijeenkomst voor de vastgoedvoorlichting. Hier gaat terug gekeken
worden op de verbouwingen en wordt verteld wat er verder nog gaat gebeuren. De datum is nog niet geheel
zeker, dit hangt af van Arcadis ( de tekeningen zijn nog niet allemaal klaar). Vastgoed heeft de FR gevraagd
of wij de bijeenkomst kunnen organiseren, dit is zeer positief voor de zichtbaarheid van de FR.
Er is niks nieuws over de fietsenstallingen.
Reacties op de gestuurde mail naar medewerkers waren best goed.
Tussendoor meldt van de Meer dat ze veel informatie van de UR heeft ontvangen, notulen en dergelijke. Van
de Meer zal dit doornemen voor de volgende keer en de FR de belangrijkste punten vertellen.
9. Aandachtspunten
ARBO: Hier heeft de FR nog niks van gezien dit jaar, dit wordt bij de volgende vergadering met de decaan
voorgelegd.
Strategieplan: Dit komt op de agenda bij het volgende gesprek met de decaan. Hier moet voornamelijk ook
gevraagd worden wat de samenhang is tussen de verschillende documenten.
Tillema vertrekt om 13.25
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Medewerkertevredenheid: Kollen wordt uitgenodigd voor het volgende interne overleg.
Alumnibeleid: Er wordt gevraagd wat dit is. De UT vind alumni erg belangrijk. Verder wordt er enige tijd
gediscussieerd over de geldstromen naar de alumni verenigingen. Er wordt besloten hier verder geen actie
voor te ondernemen.
10. Onderwijs
Geen
11. Onderzoek
Geen
12. Rondvraag
Geen

80

13. Actiepunten
Nr
Onderwerp
Navragen geen sponsering Solar Team
A2
Verzoek besluitenlijst indienen bij Ticheler
A5
Opstellen interne jaarcirkel
A7
Dossiervorming op de agenda voor een overlegvergadering
A12
Verzoek kennismaking Decaan
A14
A17
A21
A22
A23
A24
A25
A26
A27

Kollen uitnodigen ivm personeelsdossier
Navragen aan de Ruiter over bezuiniging i.c.m. pc-perikelen
OLC’s inlichten over het slechte Netwerk
Goris navragen over promo voor FR verkzieingen
Navragen bij de Ruiter en van Lieshout of de
voorlichtingbrochure wordt gecontroleerd door de faculteit
ARBO op de agenda volgende vergadering met Decaan
Strategieplan op de agenda volgende vergadering met
Decaan
Kollen uitnodigen voor volgende interne vergadering

Deadline

Na benoeming
nieuwe decaan

Wie
FR
Lutter
Lutters
Lutters
Lutters

Lutters
Lutter
Topper
Plegt
Lutters
FR
FR
Lutters

Vergadering wordt gesloten om 13:50

