Notulen voorvergadering FR 20 april 2020, 16:00-17:00, MS Teams
Aanwezig: Jan Dekker, Joris Geboers, Tymon de Haas, Kiki Koppers, Erik Kroon
Afwezig: Eric Dullaart
Verslag: Kiki Koppers
Verslag vorige bijeenkomst (zie bestand: Bijlage 1 Concept verslag
Faculteitsraad 19 februari 2020)
De FR zal aan het FB vragen of zij de veranderingen die de FR had aangedragen
erin kan verwerken.
Strategisch plan (zie bestand: Bijlage 2 Concept Strategic plan Archaeology
2020-2025)
Het FR heeft een aantal punten van kritiek op het SP en ziet weinig van haar
feedback erin verwerkt. Hoofdpunten zijn dat een duidelijke toekomstvisie mist en
bepaalde onderwerpen missen of ondergerepresenteerd zijn. De inleverdatum van
het SP is verplaatst, wat meer tijd biedt voor het maken ervan.
Faculteitsreglement (zie bestand: Bijlage 3 Faculteitsreglement Archeologie
April)
Een paar delen van artikelen zijn weggehaald, in een enkel geval is een artikel in
zijn geheel verwijderd. In andere artikelen zijn wijzigingen aangebracht. Jan
Dekker en Erik Kroon hebben hierover al overlegd en zullen de veranderingen
met hun commentaar bundelen in een bestand en dat doorsturen naar de andere
leden.
E-mail financiën (zie e-mail: Message of the Faculty Board regarding financial
policy (foto van Erik Kroon))
Het FB deelt mede dat alle bestedingen en BSF’s worden bevroren. De FR vraagt
zich af of dit niet een te extreme maatregel is en hoe dit wordt ervaren door
stafleden. Zij had graag van tevoren op de hoogte gesteld willen worden en, indien
gepast, toestemming hiervoor verleend alvorens dit te implementeren en delen met
stafleden. Zij hoopt spoedig een update te krijgen van de financiele situatie.
Rondvraag
Jan Dekker vraagt zich af of er een manier is om ervoor te zorgen dat hij contact
kan leggen met de masterstudenten.
Punten voor de overlegvergadering
In hoeverre de feedback van de FR is meegenomen in het SP.
Mastervoorlichting en masterstudenten communicatie vanuit de faculteit.

Overzicht van zieken (coronavirus en andere oorzaken).
Actiepunten
Erik Kroon - bouwt een dossier op voor de budgetten/financiën per departement.

