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BESLUITEN College van Bestuur d.d. 12-10-2015
(formulering ter vergadering vastgesteld)

3.

Extra wervingsacties vanaf najaar 2015 (agendapunt 4)
Het College van Bestuur besluit tot het toekennen van k€ 25 aan extra financiële middelen
aan M&C voor de ontwikkeling van een deelcampagne ‘University of your Future’ t.b.v. de
werving en zichtbaarheid van de UT.
Afstempunt – Jaarrapportage TOM 2014-2015 (agendapunt 5)
Het college bespreekt de jaarrapportage TOM en waardeert het rijke informatiegehalte van de
rapportage. Brinksma vraagt zich echter af of dit de juiste rapportagevorm is. Deze vraag zal
ook meegenomen worden in de discussie met de URaad. Graag ziet het college dat er een
expliciete actietabel wordt opgenomen, zodat er een overzicht ontstaat van wie op welk
moment welke actie neemt.
Afstempunt - Samenwerking Design Lab en BTC (beheerder Gallery) (agendapunt 5)
Het college bespreekt de samenwerking tussen het Design Lab en het BTC. Het college hecht
aan een constructieve samenwerking tussen beide partijen. Via de aandeelhouderspositie wil
het college het gesprek aangaan over het ook voor studenten interessant maken om zich in
de Gallery te vestigen (vgl YES!Delft).
Afstempunt - Informatieverstrekking aanbestedingen oktober 2015 (agendapunt 5)
Het college neemt de informatie ter kennisgeving aan.
Afstempunt - Senaatsbijeenkomst (agendapunt 5)
Het college zal een Senaatsbijeenkomst rondom het thema ‘Heroriëntatie
onderzoeksinstituten’ organiseren op 18 november.

4.

Verslagen en Besluiten (agendapunt 6)
Het College van Bestuur besluit het verslag van de CvB-vergadering d.d. 05-10-2015 goed te
keuren.

5.

Dutch Student Investment Fund (agendapunt 7)
Het College van Bestuur besluit als aandeelhouder van Holding Technolopis Twente B.V.
(HTT) dat het akkoord is dat HTT 1 investeringsticket koopt voor € 50.000 in het Dutch
Student Investment Fund bij de aanstaande formele oprichting van het Fund en dat daarmee
de garantstelling wordt omgezet in een deelname in het Fund. Het college kijkt uit naar een
tweede investering.

6.

Toekenning middelen Sectorplan Natuur- en Scheikunde aan TNW (agendapunt 8)
Het College van Bestuur besluit dat, zolang de middelen van het Sectorplan Natuur- en
Scheikunde (SNS) onderdeel zijn van de lumpsum en zolang de algehele financiële situatie
van de UT dit toelaat, de SNS-middelen, met een jaarlijkse omvang van 1,3 miljoen euro,
vanaf 2017 te zullen oormerken zodat ze volledig toegekend blijven worden aan de faculteit.

7.

Indienen jaarrapportage Wetenschapsknooppunt Twente Academy Young
(agendapunt 9)
Het College van Bestuur besluit de derde jaarrapportage van het wetenschapsknooppunt
Twente Academy Young in te dienen bij de KNAW.
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