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Agenda  

Opening     

1. Post  

2. Vaststellen notulen <5 min> (bijlage: Notulen) 

3. Mededelingen <5 min> 

4. Update commissies & afgevaardigden 

5. Vaststellen agenda < 10 min> 

6. KSA (bijlage: nazending) <20 min> Besluitvormend 
De CSR besluit of het artikel al dan niet naar de Folia wordt gestuurd en geeft input op de tekst. 

7. Finale besluitvorming GV (bijlagen: Vergaderstuk finale besluitvorming & Tijdlijn opties) 
<20 min> Oordeelvormend 
De CSR bespreekt zijn insteek bij de finale besluitvorming van de GV betreffende de AFS. 

8. 28 november (bijlage: Vergaderstuk voorzittersoverleg) <15 min> oordeelvormend 
De CSR geeft input voor het voorzittersoverleg van 28 november en bespreekt de alternatieven. 

9. Offerte technisch voorzitten GSR <15 min> (bijlage: nazending) Besluitvormend 
De CSR wordt geïnformeerd over de offerte van TAQT en besluit of hij hier op in gaat. 

10. GSR doel & agenda <15 min> (bijlage: nazending) Oordeelvormend 
De CSR formuleert het doel van en de agenda voor de volgende GSR bijeenkomst. 
 

11. CSR in de media (5 min)  

12. Wvttk 

13. Rondvraag   

Sluiting 

 
Agenda van de CSR vergadering 

       

 Datum 27 november 2013 Locatie CREA, 3.12 


	Agenda
	Opening
	1. Post
	2. Vaststellen notulen <5 min> (bijlage: Notulen)
	3. Mededelingen <5 min>
	4. Update commissies & afgevaardigden
	5. Vaststellen agenda < 10 min>
	6. KSA (bijlage: nazending) <20 min> Besluitvormend De CSR besluit of het artikel al dan niet naar de Folia wordt gestuurd en geeft input op de tekst.
	7. Finale besluitvorming GV (bijlagen: Vergaderstuk finale besluitvorming & Tijdlijn opties) <20 min> Oordeelvormend De CSR bespreekt zijn insteek bij de finale besluitvorming van de GV betreffende de AFS.
	8. 28 november (bijlage: Vergaderstuk voorzittersoverleg) <15 min> oordeelvormend De CSR geeft input voor het voorzittersoverleg van 28 november en bespreekt de alternatieven.
	9. Offerte technisch voorzitten GSR <15 min> (bijlage: nazending) Besluitvormend
	10. GSR doel & agenda <15 min> (bijlage: nazending) Oordeelvormend
	11. CSR in de media (5 min)
	12. Wvttk
	13. Rondvraag
	Sluiting


