aan:

Leden FR-TNW

van:

Secretaris FR-TNW

uw kenmerk:
ons kenmerk:

07/FRTNW031

Telefoon:

06-16460019

fax:
e-mail:

k.bijkerk@student.utwente.nl

datum:

05 november 2007

Onderwerp

Notulen 79e FR-TNW, 05 november 2007

Aanwezig: K. Platenkamp, K. Bijkerk, M. Valkering, S. Carelsen, D. Veldhuis, B.
Geerdink, D. van den Ende (voorz), J. van der Veen
Afwezig (afgemeld): H. Mengers, P. Dijkstra, M. Karperien, R. Meijer
Afwezig (zonder afmelding): N. Deen
1. Opening
Van den Ende opent de vergadering om 13:34. Er zijn verder geen opmerkingen
op de agenda.
2. Notulen en actiepunten
Intern: 78e vergadering (22 oktober 2007)
Inhoudelijk / tekstueel:
Pagina 1:
Aanwezigen (stef o.a.)
Licht – ligt
Pagina 2: Pagina 3: Pagina 4: N.a.v.:
Pagina 1: Pagina 2:

Vanwaar het font-wissel? De notulist heeft eigenlijk geen idee, het
grote font wordt door de meerderheid prima gevonden.

Pagina 3: Pagina 4: Verslag vastgesteld.
Actiepunten:
141:
Is gebeurd, staat op de agenda.
143:
blijft nog staan, nog wel even uitvoeren!
147:
148:
149:
150:

Er is een schets logo over de mail gekomen. Dit is een modificatie van het
UT-logo, wat officieel niet mag.
Blijft nog even staan, staat ook op de agenda.
Gebeurd.
Afwachten op BFD.
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151:
152:

Zijn persoonlijk bij van den Ende terrecht gekomen. Deze komen ook
z.s.m. naar de FR.
Komt nog, gaat Bijkerk nog achteraan.

3. Mededelingen en ingekomen post
Geen ingekomen post en mededelingen.
4. Jaarcirkel
Aangezien er nog geen data vanuit het MT zijn, is het volledig vaststellen nog niet
mogelijk. De jaarcirkel
- Voorlichting:
Hellen ter Huurne, uitnodigen aan de hand van het jaarplan voorlichting.
- Onderwijskwaliteit:
Blijft staan, wordt door de onderwijs-commissie voorbereid.
- Centrale organisatie
Deze zou wel op de agenda kunnen. Wij staan hier wel buiten spel, maar
een update vanuit centraal zou wel handig zijn.
De opmerking “de faculteiten worden klant van de diensten” is een slechte
zaak.
Mogelijk kan het ook in meerdere delen (verschillende diensten) worden
opgesplitst.
- Arbo & Milieu
Bertus Dierink is nog nooit bij de FR geweest. Is wel een punt wat op de
jaarcirkel kan blijven staan.
- Internationalisering
Commissie is er niet meer, gebied is ook gedeeltelijk achterhaald. Het is
wel weer actueel doordat TNW actief in Duitsland aan het werven is.
- TCO (Centrale werkplaats) (Personeel en organisatie)
Jos oude Vrielink is hiervan hoofd. Deze kan een keer worden uitgenodigd.
Vooral om een status update te geven, hoe het gaat bij TCO.
- Jaarplan 2009 & Voorlopige begroting 2009
Kan er ook weer op
Naar aanleiding van het laatste is de vraag waar de begroting voor 2008 blijft.
Hier gaat Geerdink bij FEZ-TNW naar vragen.
- Benaderen achterban
Hier een extra keer naar kijken. Ook gaat de commissie voorlichting / PR
hier mee bezig [AP Valkering].
Er staat niet specifiek iets over onderzoek op de jaarcirkel. Dit kan ook als extra
punt worden opgenomen. Dit wordt overgelaten aan het DB.
5. Scholingsdag
Er ligt een voorstel vanuit het ITBE voor het dagprogramma. Dit is aardig te
vergelijken met de vorige keer, 2 jaar geleden.
Marcel vroeg zich af of er nog iets bij op kan, betreffende het doorlezen /
becommentariëren van beleids stukken. Dit zou eventueel bij punt 5 kunnen
worden toegevoegd. Punt 5 zou dan wel meer tijd voor moeten worden
vrijgemaakt.
Dinsdag 27-11 wordt door de aanwezigen als prima datum ervaren. De niet
aanwezige mensen worden gemaild.
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Er wordt geopperd om met z’n allen te eten na afloop. Het kan ook in de Broeierd
/ Bakspieker plaatsvinden, om de UT een keer los te laten.
6. Afscheid Alfred Bliek
Vind plaats donderdag 8 november, vanaf 16:00 in de faculty-club. Bijkerk gaat
Barbera Mojet vragen om hier iets te zeggen namens de FR-TNW. Flesje twentse
kruidenbitter als cadeautje wordt geopperd. Bijkerk gaat hier achteraan.
7. Rondvraag
8. Volgende vergaderingen + sluiting
Van den Ende sluit de vergadering om 14:32.

Dag

Datum

Soort

Maandag

19-11-2007

FR intern

Maandag

26-11-2007

FR + MT

Bijzonderheden
Eerste keer met Interim Decaan.

FR-intern: maximaal 2 uur (13:30 – 15:30 uur)
Actiepuntenlijst september 2007 (77e FR)
143 Pasfoto mailen naar b.geerdink@tnw.utwente.nl

Alle leden

Actiepuntenlijst oktober 2007 (78e FR)
147 Logo FR
148 Jaarcirkel 2008 opstellen
150 Vergaderschema 2008
152 Informeren bij archiefpersoon faculteit over post FR-TNW

Alle leden
DB
Bijkerk & BFD
Bijkerk

Actiepuntenlijst november 2007 (79e FR)
153 Met commissie PR / voorlichting kijken naar achterban FR

Valkering
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