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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. Inwerkweekend (bijlage: agendastuk Inwerkweekend) <10 min> Besluitvormend  
De CSR besluit de begroting van het inwerkweekend 2014 al dan niet aan te nemen. 

7. Instellingcollegetarieven (bijlage: agendastuk Instellingscollegetarieven & conceptbrief) 
<15 min> Besluitvormend 
De CSR besluit zijn advies betreffende de instellingscollegetarieven al dan niet aan het College te 
versturen. 

8. Profileringsfonds (bijlage: nazending & conceptbrief) <15 min> Besluitvormend 
De CSR besluit om de brief betreffende het profileringsfonds al dan niet aan het College te versturen. 

9. Samenwerking UvA VU (bijlage: nazending) <10 min> Oordeelvormend 
De CSR krijgt van bijeenkomstbezoekers Gaby lunansky en Kyah Smaal de insteek van de bijeenkomst te 
horen en geeft input mee. 

10. Instellingsplan (bijlage: nazending) <30 min> oordeelvormend 
De CSR formuleert zijn thema’s voor het Instellingsplan aan de hand van een nabespreking van de OV. 

11. AFS (bijlage: vergaderstuk AFS) <30 min> Oordeelvormend  VERTROUWELIJK 
De CSR bespreekt de reactie van het CvB inzake AFS. 
 

12. CSR in de media (5 min)  

13. Wvttk 

14. Rondvraag   

Sluiting 

 
Agenda van de CSR vergadering 

       

 Datum 5 maart 2014 Locatie CREA, 4.17 
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