faculteit intermenselijke
wetenschappen

uit de notulen

nselijke Wetenschappen (FIW),

Notulen van de Faculteitsraadsvergadering van de Faculteit Interme
donderdag 21 februari 2008.
Piet Vroonzaal, 09.00 – 10.30 uur.

1e deel), drs. J. Schropsema, mw. A.W. Janssen-de Boer,
Aanwezig: Prof. dr. S. Streutjens (voorzitter), mej. I. Kamphuis (not.,
e
in ten Bruggencate van Dommelen de Wit (studentlid).
dr. P. Knop, Jessica van Duinhoven (studentlid, not. 2 deel), Ernst-He
Wal.
Afwezig m.k.: prof. dr. Krummelkamp, mw. S. Stiensma-van der
Afwezig zonder kennisgeving: Harry Kammenga

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 09.03 uur.
2. Mededelingen

kennisgeving afwezig is. Mej. Kamphuis legt uit
De Voorzitter wijst erop dat de heer Harry Kammenga opnieuw zonder
zijn taak op donderdagochtend voornamelijk uit
dat
en
is
dat dhr. Kammenga nu eenmaal van de afdeling interne dienst
dat er die dag geen post werd bezorgd? De
willen
zou
het distribueren van de post bestaat, en dat de voorzitter toch niet
ga
Kammen niet tolereert, en dat als dhr. Kammenga
voorzitter zegt nogmaals dat hij de continue afwezigheid van dhr.
anders uit het OBP gerecruteerd moet worden. Mej.
er tijdens de volgende FR-vergadering weer niet is, er maar iemand
er op democratische wijze moet worden – maar de
Kamphuis begint uit te leggen dat dat zo makkelijk niet gaat, en dat
voorzitter ontneemt haar het woord.

3. Notulen FR van donderdag 10 januari 2008
in de passage over het toiletpapier. Waar stond ‘De
a. Mw. Janssen-de Boer wijst op een zogeheten ‘tante Betjeconstructie’
het faculteitsblad gepubliceerd’ zou deze zin eigenlijk
interne dienst zorgt voor milieuvriendelijk toiletpapier en wordt in
ier en na invoering daarvan wordt daarover in
toiletpap
moeten luiden ‘De interne dienst zorgt voor milieuvriendelijk
af als ‘geneuzel’, waarop mw. Janssen-de Boer
g
het faculteitsblad gepubliceerd’. Prof. Streutjens doet deze opmerkin
teken wordt besloten dat de opmerking van de
luidruchtig protesteert. Na enige discussie en een stemming bij handops
voorzitter wel in de notulen wordt opgenomen.
zien dat zijn naam in deze notulen meermalen
b. Studentlid Ten Bruggencate van Dommelen de Wit wil graag vermeld
van Bruggencate, De Wit ten Bruggelen, Heineken
verkeerd staast geschreven, achtereenvolgens als Dommelen de Wit
r in. De notulen worden ongewijzigd goedgekeurd
van Dommelsch den Burg van Wittenstein en – hier grijpt de voorzitte
d Jan-Kees ten Bruggencate de Wit van Dommelen.
onder dankzegging aan de notulist, maar onder protest van studentli
4. Notitie ‘Intermenselijk – maar ook milieuvriendelijk?’
opschudding in de vergadering. Mej. Kamphuis, een van
De voorzitter beslist dat dit een hamerstuk is. Dit veroorzaakt veel
inhoud ervan kan worden ingegaan, waarop de voorzitde auteurs van de nota, betoogt dat er toch tenminste even op de
t hij het stuk echter in slechts twee woorden: ‘soft
ter zegt dat hij de nota dan wel even wil bespreken. Daarop beschrijf
hier zijn de notulen gemaakd door Jessica, studentlid
gelul’, waarop mej. Kamphuis huilend de vergadering verlaat. [vanaf
van de FR-raad]
12’
5. ICT-nota ‘Intermenselijk en online, meerjarenplan 2008-20
maken hebben. De voorzitter profesor Steutjes vind het
te
rs
compute
In deze nota staan gewoon allerlei dingen die met
opschrijfen.
mag
niet
alemaal maar stom gedoe, maar zegt tegen mij dat ik dat
6. De X-schijf.

Schropsema snapt er nix van, maar de voorzitter proHet scheint dat er een niewe scheif op de computer staat: X. Meneer
harde scheif noch.
fesor Scheutjes legd uit dat er niks veranderd. Je hebt gewoon je ouwe

7. Rondvraag

s komt weer terug in de vergadering, maar van de
Niemand heeft iets vor de rondvraag. Oh ja, toch: mevrouw Kamphui
doorgaan.
voorzitter mag ze niet meer de notulen doen, maar moet ik gewoon

8
8. Wat verder ter tafel komt:
a. Een doos zakdoekjes, voor mevrouw Kamphuis
b. Koffie, thee

c. De pijptabak van de voorzitter, onder protest van Jan-Ernst Heineken
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Ten Bruggencate de Wit van Dommelen.

