FR-EWI Verkiezingen
De verkiezingen voor de FREWI komen er aan. Dit zijn
de EL-kandidaten. Lees over
hun standpunten en vergeet
niet te stemmen voor 28
januari.

Daan van der Sanden
Na m'n carriere
als
ledencoördinator in
het bestuur van
de
E.T.S.V.
Scintilla
begint nu een
volgende
uitdaging in m'n leven. Ik
sta op de eerste plaats
verkiesbaar
voor
de
faculteitsraad
van
de
faculteit
Elektrotechniek,
Wiskunde
en
Informatica
(FREWI) om de stem van de
studenten te vertolken. Ik
zal verder geen beloftes
maken wat ik doe als ik niet
verkozen
zal
worden
(ik
blijf gewoon in Nederland
wonen). Wel kan ik zeggen
dat ik m'n uiterste best zal
doen
om
jullie
te
vertegenwoordigen
in
de
FREWI. Mocht je met mij je
gedachten
eens
willen
wisselen over de stand van
zaken binnen de faculteit
kom dan eens gezellig langs
in de Scintilla Kamer of de
Tombe waar ik geregeld te
vinden ben.

Matthijs Marsman
Hallo, ik ben
Mathijs
Marsman,
2de
jaars Elektrotechniek.
Ik
heb
me
verkiesbaar
gesteld voor de
faculteitsraad,
omdat
graag meer wil doen

ik
dan

alleen
studeren.
In
de
faculteitsraad EWI wil ik er
voor
zorgen
dat
goed
onderwijs
en
een
goede
werksfeer voor medewerkers
gegarandeerd
blijft.
De
reorganisatie
van
de
faculteiten
die
de
Universiteit Twente nu uit
voert
mag
geen
nadelige
gevolgen hebben voor het
onderwijs en de werksfeer.
Dit wil ik bereiken door
gebruik te maken van het
advies- en instemmingsrecht
en zelf met initiatieven
komen. Graag wil ik jullie
vertegenwoordigen
en
belangen
behartigen
in
FREWI, dus stem op mij!

Wouter Engbers
Hallo
allemaal,
Ik ben Wouter
en
veel
van
jullie
zullen
mij
vast
al
wel
in
het
EL/tn-gebouw
rond hebben zien lopen. Zo
niet dan stel ik me hier
even voor. Op dit moment ben
ik 5e jaars student en heb
me verkiesbaar gesteld voor
de
FREWI,
Faculteitsraad
EWI.
EWI
is
de
nieuwe
faculteit van EL, TW en INF.
Door het samengaan van de
faculteiten
is
er
veel
veranderd
zo
ook
voor
elektrotechniek. In de FREWI
zal
ik
ondanks
de
veranderingen
proberen
de
belangen
van
de
elektrotechniek
student
binnen het beleid van de
FREWI te behartigen. Dus wil
je in de toekomst net zo'n
fijne studie dan moet je op
mij stemmen.

Michel Franken
Mijn naam is Michel Franken

en
ik
ben
tweedejaars
Elektrotechniek. Ik heb
mezelf kandidaat
gesteld voor de
Faculteitsraad,
omdat het me erg
interessant leek
om op bestuurlijk niveau
bezig te zijn met het beleid
dat
de
faculteit
voert.
Zeker nu de faculteit EWI
net opgericht is en de oude
faculteiten
niet
meer
bestaan moet er nog veel
gebeuren. Ik heb in ieder
geval zin om me hier bezig
mee te gaan houden, mocht je
nog vragen hebben na dit
kleine stukje dan kan je me
meestal in de pauses wel in
de SK vinden. Als jullie
vertrouwen in mij hebben,
moeten
jullie
aanstaande
verkiezingen op nummer 4
stemmen!

Tom Lippmann
Toen mij gevraagd
werd of ik me verkiesbaar
wilde
stellen
voor
de
nieuwe faculteitsraad
wilde
ik
eigenlijk
direct
ja
zeggen,
want
dat leek me wel wat. Na bij
Scintilla in het bestuur en
verschillende
commissies
actief te zijn geweest lijkt
het me namelijk een hele
uitdaging om, zeker met de
vorming
van
een
nieuwe
faculteit, de belangen te
mogen behartigen van alle
Elektrotechniek-studenten.
Natuurlijk
heb
ik
niet
direct ja gezegd en heb ik
eerst nagedacht over wat het
precies inhoudt, maar dat
heeft er vooral toe geleid
dat ik er nog meer zin in
heb gekregen. Wil je meer
over mij weten? Ik heb hier
niet de ruimte voor meer,
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dus dan moet je het
gewoon even vragen!

maar
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