From: "
)" <
@minez.nl>
10.2.e
10.2.e
Sent: donderdag 21 november 2013, 10:34
To:
)'" <
@ctgb.nl>; 10.2.e
10.2.e
10.2.e
<
@wur.nl>
10.2.e
10.2.e
Cc: "
)" <
@minlnv.nl>;
10.2.e
10.2.e
"
)"
@minlnv.nl>; "
10.2.e
10.2.e
10.2.e
@ctgb.nl>
10.2.e )"
10.2.e
Subject: RE: Detailed agenda_workshop_GDbees_version03 TIJDEN DAG 1
VERANDERD

Dank; juist goed om er zo kritisch naar te kijken! Nu kunnen we dat nog
zekere wel veranderen, al zou COM vandaag de oudere versie versturen, dat
soort veranderingen moet altijd kunnen!
Groet,
10.2.e

Dr.
10.2.e
Co-ordinating senior officer
Ministry of Economic Affairs
Directorate General Agriculture
Plant Health
P.O.Box 20401
NL 2500 EK The Hague
The Netherlands
tel **
or **
10.2.e
e-mail:
@minez.nl
10.2.e

10.2.e

-----Oorspronkelijk bericht----Van:
[mailto:
10.2.e
Verzonden: donderdag 21 november 2013 10:26
Aan:
);
10.2.e
CC:
10.2.e

10.2.e

@ctgb.nl]

10.2.e
10.2.e

10.2.e

10.2.e

Onderwerp: RE: Detailed agenda_workshop_GDbees_version03 TIJDEN DAG 1
VERANDERD
Hoi
,
10.2.e
Ik ben zeer ouderwets en heb helemaal geen i-phones, BB oid... Dus
gisteravond was ik niet online :-).
Ik zit nu te puzzelen op de gedetailleerde input voor de rapporteurs en het
valt me op dat er wel erg verschillend tijd gerekend is voor de eerste (2 u
20 min) en de tweede (4 u 30 min) case.
Ik weet niet of iemand dat zo expres heeft gedaan, maar het lijkt mij niet
zo handig om veel minder tijd te hebben voor de eerste dan voor de tweede
case. Bij de eerste case moet je nog aan de werkwijze wennen en aan de
manier van discussieren; bij de tweede case zal dat allemaal een stuk
soepeler verlopen. Daar kun je dan nog wel wát extra tijd gebruiken omdat
je aan het eind de RMs er weer bij krijgt, maar twee uur extra daarvoor
lijkt me erg overdreven.
Dus hierbij een nieuw voorstel, waarin ik alleen wat tijdstippen op dag 1
heb veranderd. Sorry dat het wat laat komt! Maar lijkt me geen essentieel
punt voor de COM. Of wel?!
Time per case:
1) 1.20 + 45 + 15 = 2.20 h. In nieuwe versie: 1.20 + 1.30 + 0.15 = 3.05 h
2) 2.30 + 2.00 = 4.30. In nieuwe versie: 1.45 + 2.00 = 3.45 h

Groeten

10.2.e

-----Oorspronkelijk bericht----Van:
) [mailto:
10.2.e
10.2.e
Verzonden: 20 November 2013 22:09
Aan:
10.2.e
CC:
);
10.2.e
10.2.e
)
10.2.e
Onderwerp: Detailed agenda_workshop_GDbees_version03
Beste

10.2.e

@minez.nl]

10.2.e

,

en alle andere harde werkers!

Zeer bedankt weer voor de doc"s van straks.
In eerste instantie heb ik nu naar de agenda (versie 03) gekeken. Ik heb
nog een paar kleine dingen aangepast en geprobeerd de rol van de dagvz
steeds ondersteund te laten zijn door de andere chairs en rapps.
Er zit nu nog het watermerk 'draft' in, dat moet wellicht nog een keer
eruit gesloopt. Maar nu laat ik het maar even zo. Bewust heb ik nog niet de
lijst met rapporteurs gegeven. Dat zal dan duidelijk worden gemaakt op
CIRCABC en in de mail naar de deelnemers.
Dan stuur ik dit zo naar
, tenzij ik van jullie nog alarmkreten
10.2.e
krijg. Voor die kreten geef ik jullie 30 min, in de overtuiging dat jullie
ook gekluisterd zitten aan de i-phones en BBs, als echte workoholics ;-))
@ 10.2.e , doe je even door naar 10.2.e aub?
@ 10.2.e : Sorry, maar ik heb je e-mail adres even niet voorhanden.
Als ik morgen ook het stuk van
heb, stuur ik het samen met het
10.2.e
reporting template naar alle chairs (COM) en rapps.
Groet,

10.2.e

________________________________
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is
toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht
te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van
welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het
elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you
are requested to inform the sender and delete the message. The State
accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks
inherent in the electronic transmission of messages.
====================================================================
Bezoekt u het kerndepartement van het Ministerie van Economische Zaken?
Houd er dan rekening mee dat u een geldig identiteitsbewijs (paspoort, IDkaart, rijbewijs of rijkspas) dient te tonen. Indien u bij de receptie geen
geldig identiteitsbewijs kunt tonen, wordt u geen toegang verleend.
Legitimatiebewijzen en toegangspassen van andere organisaties worden niet
geaccepteerd.
====================================================================

________________________________

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
niet de
geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt
u
verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De
Staat
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die
verband
houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you
are not
the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are
requested to
inform the sender and delete the message. The State accepts no liability
for
damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.
====================================================================
Bezoekt u het kerndepartement van het Ministerie van
Economische Zaken?
Houd er dan rekening mee dat u een geldig
identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart, rijbewijs of rijkspas) dient
te tonen. Indien u bij de receptie geen geldig identiteitsbewijs
kunt tonen, wordt u geen toegang verleend. Legitimatiebewijzen
en toegangspassen van andere organisaties worden niet geaccepteerd.
====================================================================

