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Agenda  Laatste keer 11.00u! 

Opening     

1. Post  

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

3. Mededelingen <5 min> 

4. Update commissies & afgevaardigden 

5. Vaststellen agenda < 10 min> 

6. Evaluatie CSR (bijlage: agendastuk Evaluatie & Evaluatie uitkomst) <15 min> Informerend 
& Oordeelvormend 
De CSR neemt de uitkomst van het evaluatieweekend door en krijgt de gelegenheid om aanvullingen te 
geven. 

7. Begroting CSR en verwachtingen 2014 (bijlage: vergaderstuk Begroting, CSR begroting 
2014 & uitgavenoverzicht jan-sept. 2013) <15 min> Informerend & Oordeelvormend 
De CSR krijgt een update over het boekjaar 2013 en een vooruitblik op de financiën van 2014. 

8. Begroting UvA en Huisvesting (bijlage: UvA begroting 2014 & nazending) <15 min> 
Informerend 
De CSR krijgt een update over de begroting en het huisvestingsplan van de UvA. 

9. Instellingsplan (bijlage: vergaderstuk Instellingsplan en Planning) <45 min> Informerend 
& Oordeelvormend 
De CSR krijgt uitleg over het proces, waarna er een brainstorm wordt gehouden om de input van de CSR 
te verzamelen. 

10. CSR in de media (5 min)  

11. Wvttk 

12. Rondvraag   

Sluiting 

 
Agenda van de CSR vergadering 

       

 Datum 5 februari 2014 Locatie CREA, 3.12 
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