
De Rector Magnificus van de Universiteit Maastricht
maakt bekend dat de heer
 
dr. Maarten Vink
 
benoemd in de Faculteit der Cultuur- en Maatschappijwetenschappen
tot hoogleraar Politieke Wetenschap en Politieke Sociologie zich voorstelt 
op vrijdag 1 mei 2015 om 16.30 uur precies dit ambt te aanvaarden met 
het uitspreken van een rede in de Aula van de Universiteit Maastricht, 
Minderbroedersberg 4-6 te Maastricht.

De titel van de oratie is:  

“Elusive citizenship”

Belangstellenden worden uitgenodigd deze plechtigheid bij te wonen.
Na afloop is er een receptie.

Prof.dr. L.L.G. Soete, 
Rector Magnificus

Would you like to give a present? Please make a donation to the Foundation 
for Refugee Students UAF. After the lecture a donation box will be available. 
Or transfer your donation to IBAN NL41INGB0000076300 t.n.v. Stichting voor 
Vluchteling-Studenten UAF te Utrecht, o.v.v. 'gift n.a.v. oratie Maarten Vink’.

In de naaste omgeving van de Aula is parkeren vrijwel uitgesloten.
Gelegenheid tot betaald parkeren is er in de garage onder het Vrijthof.
Zie: http://www.promotiewijzer.nl/nl/routebeschrijving-aula-um.html

Aan Hoogleraren:
Indien u voornemens bent deze oratie bij te wonen en deel te nemen aan het 
cortège wordt u verzocht dit uiterlijk vóór 17 april 2015 door te geven aan 
len.cuppens@maastrichtuniversity.nl
Verzoeke tevens door te geven of uw partner u zal vergezellen.



The Rector Magnificus of Maastricht University 
announces that
 
dr. Maarten Vink
 
appointed as professor of Political Science and Political Sociology 
in the Faculty of Arts and Social Sciences will accept this position 
with the delivery of an inaugural lecture on Friday, 1st of May 2015 
at 16:30 precisely, in the Aula of  Maastricht University, 
Minderbroedersberg, 4-6, Maastricht.

The title of the lecture is: 

“Elusive citizenship”

Afterwards there will be a reception.

Prof.dr. L.L.G. Soete, 
Rector Magnificus

Would you like to give a present? Please make a donation to the Foundation 
for Refugee Students UAF. After the lecture a donation box will be available. 
Or transfer your donation to IBAN NL41INGB0000076300 t.n.v. Stichting voor 
Vluchteling-Studenten UAF te Utrecht, o.v.v. 'gift n.a.v. oratie Maarten Vink’.

Parking your car in the vicinity of the Aula is very difficult.  
You are advised to park your car at the Vrijthof park.
Please visit: http://www.promotiewijzer.nl/nl/routebeschrijving-aula-um.html

To Professors:
If you wish to attend this inaugural lecture and take part of the cortège, 
please inform len.cuppens@maastrichtuniversity.nl before 24th of April 2015
Please also indicate whether your spouse will accompany you.


