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11 februari 2012, Johan Noltes, Rick Leunissen, Mark Steunenberg  

Inleiding 
Om vooruit te kunnen kijken moet je soms ook even terug in de tijd. Als we de historische cijfers er 

op naslaan, zien we dat ENIAC dit jaar 20 jaar bestaat, en dus haar vierde lustrum viert. Een mooie 5 

gelegenheid voor extra feestelijkheid tijdens onze activiteiten. 

In een lustrumjaar willen we dan ook extra investeren in een aantal bijzondere activiteiten. Het doel 

is om een lustrumcommissie aan te stellen die één of meerdere activiteiten in het kader van het 

lustrum zal organiseren. Daarnaast willen we na een aantal jaren van afwezigheid graag weer een 

jaarboek uitbrengen. Mocht je zin hebben om hieraan mee te werken, meld je dan bij het bestuur. 10 

Naast alle feestelijkheden rondom het lustrum gaan we ook gewoon verder met het beleid dat vorig 

jaar is ingezet. In het jaarverslag is de evaluatie van de eerste stappen te lezen, en dit jaar proberen 

we het nog beleid nog beter te maken. In dit beleidsplan gaan we nog eens dieper op de 

belangrijkste punten in.  

Het spreekt daarbij voor zich dat het huidige bestuur graag ook dit jaar haar functie blijft bekleden, 15 

we gaan graag door met het beleid dat is ingezet. We zien samen met jullie uit naar een mooi jaar! 

Het bestuur van ENIAC, 

Johan Noltes 

Rick Leunissen 

Mark Steunenberg 20 

1 Lidmaatschapsprocedure 
Er zijn op dit moment ongeveer 2200 afgestudeerden die tot de doelgroep van ENIAC behoren, 

terwijl ENIAC ongeveer 835 leden heeft. Het blijkt dat veel mensen niet van het bestaan van ENIAC 

weten, of onbewust geen lid zijn geworden. 

In 2011 is gestart met het makkelijker maken van de lidmaatschapsprocedure. Dit heeft geresulteerd 25 

in een aantal extra aanmeldingen, maar het is zaak dit jaar de maatregelen verder door te zetten en 

uit te breiden. 

De volgende acties moeten zorgen voor een nog soepelere lidmaatschapsprocedure: 

 Een eenmalige mailing per post naar alle alumni, om ENIAC onder de aandacht te brengen. 

 Heldere afspraken over lidmaatschapsinformatie rondom het afstuderen met Inter-Actief en 30 

BOZ-EWI en BOZ-MB. 

 Aanwezigheid van ENIAC tijdens diploma-uitreiking (BSc). 

 Gratis lidmaatschap gedurende het eerste jaar, daarna het standaard-tarief. 
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2 Communicatie 
Om leden op de hoogte te stellen van het laatste nieuws en ENIAC activiteiten zal het bestuur 35 

gebruik blijven maken van de website, de Buzz en social media. Net als afgelopen jaar worden 

activiteiten ruim van tevoren ingepland en gecommuniceerd.  

Afgelopen jaar zijn er al wat kleine veranderingen doorgevoerd op de website. Dit jaar zal het 

bestuur dit verder oppakken en de informatie op de website waar nodig updaten. Het bestuur zal 

ook actiever aan de slag gaan met het foto archief om terug te kunnen blikken op de afgelopen 40 

activiteiten.  

De Buzz zal dit jaar regelmatiger verstuurd worden. Het doel is om een tweemaandelijkse Buzz te 

versturen met hierin een terugblik op de afgelopen activiteiten en een aankondiging van de 

aankomende activiteiten.  

Naast de al bestaande LinkedIn pagina heeft het bestuur ook een ENIAC Facebook pagina 45 

aangemaakt. Naast de aankondigen via de Buzz en de website kunnen leden hier ook informatie 

vinden over aankomende activiteiten. Het bestuur hoopt op deze manier leden meer betrokken te 

krijgen en houden.  

3 ENIAC Scholarship 
Dit jaar willen we een oud initiatief weer nieuw leven inblazen. Het ENIAC Scholarship bestaat al 50 

sinds 2001 en heeft als doel een student te stimuleren om een afstudeeropdracht in het buitenland uit 

te voeren, ondanks het ontbreken van een ruime afstudeervergoeding en om de positie en 

naamsbekendheid van ENIAC als alumnivereniging verder te promoten. 

Het gaat hiervoor eenmalig om één beurs ter hoogte van 500 euro. 

Het ENIAC Scholarship is in 2001 eenmalig uitgereikt. We zijn van plan om het aankomend jaar 55 

hiervoor het regelement te herzien en deze beurs via Inter-Actief en afstudeerbegeleiders onder de 

aandacht te brengen. De intentie is om het ENIAC Scholarship in 2012 weer uit te reiken, onder 

voorbehoud van de aanmelding van kandidaten. 

4 Samenwerking met Inter-Actief en Universiteit Twente 
Door de gemeenschappelijke doelen vindt veel samenwerking tussen ENIAC en studievereniging 60 

Inter-Actief plaats. Er is een samenwerkingsovereenkomst opgesteld om deze gemeenschappelijke 

doelstellingen te bereiken. In deze overeenkomst zijn afspraken vastgelegd rondom de I/O Vivat, 

afstudeerders, toegankelijkheid van activiteiten en communicatie/promotie. 

Het is de bedoeling om minimaal vier keer per jaar het populair-wetenschappelijk magazine I/O Vivat 

uit te brengen. ENIAC vult hierin een katern, waarbij het doel is om naast de ‘bestuur vertelt’-column 65 

één inhoudelijk artikel per editie aan te leveren. 

Het is goed gebruik dat activiteiten van beide verenigingen voor elkaars leden toegankelijk zijn. We 

willen dat dit jaar nog eens extra benadrukken. Hiervoor wordt extra ingezet op gezamenlijke 

communicatie. 
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In het informatica-curriculum is regelmatig behoefte aan de inbreng van alumni. Hiervoor wordt vaak 70 

door docenten zelf naar alumni gezocht. ENIAC wil hier een faciliterende rol gaan spelen, om zo het 

aanspreekpunt voor alumni te worden. 

5 Jaarboek 
Zoals vermeld in het beleidsplan van 2011 vinden we een jaarboek een waardevolle toevoeging aan 

ENIAC. Het is een makkelijke manier om te zien wat er van je medestudenten is geworden en bij 75 

welke bedrijven iedereen is gaan werken. Het komend jaar gaan we actief opzoek naar een 

commissie die het jaarboek vorm wil geven. Zodra er een commissie is gevonden zullen we in overleg 

met de commissie een tijdspad opstellen. 

Geïnteresseerden kunnen zich melden bij het bestuur. 

6 Activiteiten 80 

Het streven van het bestuur is om dit jaar twee inhoudelijke en twee informele activiteiten neer te 

zetten.  

ALV + Kookworkshop - 25 februari 2012 

Op zaterdag 25 februari zal het bestuur terugblikken op 2011 en wordt het beleid en de begroting 

voor 2012 gepresenteerd. Deze ALV zal om 16:00 plaatsvinden bij Kookstudio Deventer in Deventer, 85 

vanaf 15:30 is iedereen welkom voor een kopje koffie. Na afloop van de ALV, rond 17:00, is er de 

mogelijkheid om deel te nemen aan een tapas kookworkshop. 

Formele (inhoudelijke) activiteit - week 21 (22 - 26 mei) 

In week 21 zal het bestuur een inhoudelijke activiteit organiseren. Er wordt op dit moment nog 

nagedacht over de precieze invulling voor de activiteiten.  90 

Informele activiteit in het teken van het lustrum - 15 september 

Op 15 september zal er een grote ENIAC lustrumactiviteit worden neergezet. Er wordt gekeken of 

deze activiteit door een commissie georganiseerd kan worden. Het bestuur streeft er naar een grote 

groep alumni op deze activiteit te ontvangen. 

ENIAC Scriptieprijs 2012 / Afstudeerdersevent - 17 november 95 

Na de succesvolle organisatie van het afstudeerdersevent zal dit event ook dit jaar weer 

georganiseerd worden. Ook de combinatie met de scriptieprijs werd positief ervaren en zal dit jaar 

worden voorgezet. Voor zowel de organisatie van het afstudeerdersevent als de scriptieprijs wordt er 

gezocht naar een commissie. 

Ledeninitiatief 100 

Indien leden zelf een activiteit willen organiseren en minimaal 10 alumni aanmelden, zal ENIAC deze 

activiteit (financieel) ondersteunen. 


