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Verslag 77e interne FR CTW vergadering d.d. 19 september 2006
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Lutters (Voorzitter), vd Voort, de Kort, Plegt, v Loo, Douma, Fikse, Kuiper, vd
Meer (notulist)
-

1. & 2. Opening en agenda
Lutters opent de interne FR vergadering om 12:40. Op de agenda stond het bespreken van de begroting. De
stukken zijn echter nog niet klaar en dus niet aanwezig.
3. Mededelingen
- De notulen zijn via de mail niet aangekomen, van der Meer stuurt ze opnieuw rond
- De begroting is nog niet af en niet bij ons binnen. Vrijdag staat de overlegvergadering gepland.
Deze is uiteindelijk verzet naar dinsdag 26 september om half 1. Om 11:00 is er intern overleg.
- De begroting zelf moet op maandag 12:00 bij de CvB zijn, het zal verstuurd worden “onder
voorbehoud van goedkeuring van de FR”. We zijn hier blij mee omdat dit meteen het signaal
meegeeft dat we de informatie echt te laat krijgen.
4. Bijscholingsdag 12 september
- Er zaten een aantal nuttige punten in zoals de mindmaps, globale info over rechten van de FR’s en
de meer toegepaste middag onderwerpen
- Volgend jaar waarschijnlijk weer nuttig voor de nieuwkomers. Misschien ook nuttig om een interne
FR-CTW overdrachtsdag te hebben.
- Uit het ochtendprogramma is het plan voortgekomen om een jaarcirkel te maken die voor alle FR’s
bruikbaar is. Lutters en Van der Meer gaan dit trekken. TNW en BBT hebben al een jaarcirkel, die
kunnen mogelijk als voorbeelden worden gebruikt Van der Meer vraagt de jaarcirkel van BBT nog
op.
- Communicatie van de FR naar de medewerkers en studenten is ook besproken. Het idee was om
meer gebruik te maken van bestaande nieuwsbrieven en bladen om mensen te laten weten wat we
doen.
o Misschien kan de website ook uitgebreider? Met een forum erbij? Dit laatste wordt dan
waarschijnlijk vooral gebruikt om kritiek te spuien, lijkt niet zo’n goede insteek. Plegt en
Douma zullen kijken wat er met de website gedaan kan worden en waar eventueel
informatie verstrekt kan worden.
o Waar staan de externe notulen op het intranet?
o We gaan net als vorig jaar een mail rondsturen om te inventariseren welke punten leven
onder medewerkers en studenten. Van de Voort zoekt mail van vorig jaar, iedereen denkt
na over punten die we er zelf al op willen zetten. Wat mensen dan bij ons melden kunnen
we eventueel doorspelen naar anderen (bv. OLC)
Rondvraag:
- Douma heeft de internationaliseringsstukken doorgelezen en wat opmerkingen. Besloten wordt deze
te gebruiken bij het bekijken en opstellen van het jaarplan
13. Actiepunten
Nr
Onderwerp
Navragen geen sponsering Solar Team
A2
OLC’s inlichten over het slechte wirelessNetwerk
A22
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A25
A26

A30
A31

ARBO op de agenda volgende vergadering met Decaan
Strategieplan+jaarplan op de agenda volgende vergadering
met Decaan
Navragen formele structuur 3TU studie en onder welke
faculteit het valt
Opzetten algemene jaarcirkel (ook A7)
Bekijken internet en rondzendbladen voor communicatie

A32
A34

Nakijken waar externe notulen staan op het internet
Lijst met aandachtspunten maken

A29

oktober
Externe
vergadering
Voor dec 06
Interne
vergadering
Interne
vergadering

FR
FR
FR
Lutters/vdMeer
Plegt/Douma
Douma
FR

Vergadering wordt gesloten om 13:25.
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