Faculteitsraad CTW, 97e interne vergadering d.d. 15 januari 2008
Verslag 97e interne FR CTW vergadering d.d. 15 januari 2008
Aanwezig:
Afwezig:

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

1,2 & 3 Opening, aanwezigen en agenda.
Lutters opent de vergadering en de agenda wordt goedgekeurd.
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4. Correspondentie
- Masen heeft reactie gehad op de ‘vijver ontwerp wedstrijd’ en verwacht dat het niet veel zal opleveren

5. Notulen
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De 96e notulen van 8 januari 2008 worden goedgekeurd.
N.a.v.
De Beurs moet de website in orde maken, vraagt of Stoffels alle notullen wil opsturen.
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6. Actiepunten
Zie onderaan deze notulen.
7. Communicatie/nieuwsbrief
De nieuwsbrief is mooi en iedereen is er tevreden over. Het is alleen nog niet naar studenten gestuurd. Dit is juist
iets wat studenten graag willen weten over de Faculteit. Het zou dus ook naar alle studenten gestuurd moeten
worden. Eventueel vertrouwelijke stukken alleen naar medewerkers sturen.
Volgende keer in de nieuwsbrief; een stukje over wie wij zijn en de Poll aankondigen.
8. Jaaroverzicht
- 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.
(uit notulen wvttk van 8 januari 2008 interne vergadering)
-Ruiter; in de computerruimtes (voor de balie, ingang Horst) stonden veel computers uit, ze konden niet aangezet
worden vanwege een ingebouwde module. Wie is hier verantwoordelijk voor? Is het de taak van de NSC? Aan
de decaan vragen wie hier verantwoordelijk voor is en of daar verandering in kan komen.
- Internationalisering en evalutatie laptops zijn op de agenda gezet voor de externe vergadering.
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9&10 Onderwijs/Onderzoek
Na een lang gesprek over personeelszaken is er de vraag gebleven voor de decaan of er een visie is voor het
personeelsbeleid. Kortom; Hoe wil de Faculteit het Personeelsbeleid over twee jaar zien?
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10. Wvttk
Newton is bezig geweest om een kunstobject rondom de Horst te plaatsen. Het zou leuk zijn als alle studies hier
geïnteresseerd in zouden zijn. Misschien kunnen ze samen iets ondernemen. Daarom nodigen we alle
bestuursleden van de verschillende studieverenigingen uit op 19 feb. om dit te initiëren.
11. Actiepunten
Nr
Onderwerp
Stoffels stuurt alle notulen door naar de Beurs om op de
13
site te zetten
Uitnodigen van bestuursleden van de verschillende
14
studieverenigingen voor 19 feb. om eens elkaar in
contact te brengen
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Deadline
21-01

Datum
15-01

Wie
Stoffels

18-02

15-01

De Beurs,
Buslink,
Plegt, Van
Rij
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20080115, intern
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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