
 

DECISIONS Executive Board  13-01-2020 
 
 
 
1. Verslag CvB-vergadering d.d. 07-01-2020  (agenda-item 2) 

Het College van Bestuur besluit het verslag van de CvB-vergadering d.d. 07-01-
2020 goed te keuren. 
 

2. Gemandateerde besluiten d.d. 13-01-2020  (agenda-item 3) 
Het College van Bestuur besluit de vertrouwelijke gemandateerde besluiten d.d. 
13-01-2020 conform vast te stellen. Het betreft: 
- Benoeming dr. J. Blanford tot HL met Accent op Onderwijs per 1 april 2020 (ITC, 
1 fte).  
- Benoeming dr.ir. G. Koster in het kader van de Tenure Track tot hoogleraar op de 
leerstoel Inorganic Materials Science Group per 1 december 2019 (TNW, 1 fte).  
-  Benoeming drs. M.T.M. Giesen tot Portefeuillehouder Bedrijfsvoering ET voor de 
duur van 1 februari 2020 tot 1 februari 2024. 
 

3. FOBOS Student teams  (agenda-item 4) 
The Executive Board decides to agree to the adjustment of the procedure for 
awarding the FOBOS scholarships for student teams in accordance with category 4 
of FOBOS. 
Het CvB besluit dat de extra funding voor het Solar Team in stand wordt gehouden.  
(k€ 110 voor 2 jaar, inclusief garantie (55k€ per jaar). 
 

4. Green Hub  (agenda-item 5) 
The Executive Board decides to approve the Green Hub proposal. 
Het college besluit de Green Hub vooralsnog een losse entiteit onder CFM te laten 
zijn. Deze constructie zal na een jaar door het college worden geëvalueerd. 
De reden voor het college om de Green Hub als een losse entitieit te houden, is de 
doelstelling om de drive die leeft bij studenten op het onderwerp sustainability zo 
goed mogelijk te faciliteren.  
 

5. Partial extension participants at Board Meetings with UT-Saxion-ROC  
(agenda-item 6) 
The Executive Board decides to put the ‘Convenant Smart Enschede’ as recurrent 
item on the agenda of joint Board Meetings of the Executive Boards of the UT, 
Saxion and ROC van Twente, AND to invite the responsible alderman (Finance, 
youth, eduction, economy and innovation and the director of AKI Academy of Art 
and Design, University of the Arts ArtEZ to that part of the meeting. The starting 
point for scheduling the joint Board Meetings remains as it is (it will be based on the 
agenda’s of the EB members of UT, Saxion and ROC). 
 

 


