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1 Inleiding 
Met alle ervaringen uit het lustrumjaar 2012 maken we een start met het nieuwe verenigingsjaar 

2013. Veel verenigingszaken zijn het afgelopen jaar op orde gebracht. Het bestuur is intern gestart 5 

met een gedetailleerde jaarplanning, die een goed overzicht geeft van de werkzaamheden, en ons 

helpt bij een gelijke werkverdeling over het jaar. Daarnaast zijn de nieuwe initiatieven van dit bestuur 

uitgevoerd en gedocumenteerd. 

 

Het opzetten en uitvoeren van deze werkzaamheden heeft het bestuur meer tijd gekost dan 10 

verwacht. We willen dit jaar inzetten op overdracht van een aantal werkzaamheden naar 

commissies, om zo ook de continuïteit van onze vereniging te waarborgen. Door in te zetten op 

heldere communicatie en begeleiding van de commissies zijn we ervan overtuigd dat dit soepel zal 

verlopen. 

 15 

Dit jaar worden de activiteiten doorgezet die de afgelopen anderhalf jaar zijn ingezet. De nadruk zal 

daarbij liggen op het oppakken van zaken in 2012 nog onvoldoende aandacht hebben gekregen. We 

denken daar bijvoorbeeld aan de inhoudelijke activiteit en het ENIAC Scholarship. 

 

Zoals we bij onze start in 2011 al hebben aangekondigd, zal 2013 het laatste bestuursjaar zijn van het 20 

huidige bestuur. We gaan daarom ook op zoek naar opvolgers, die het roer over een jaar kunnen 

overnemen. Het bestuur hoopt hen over een jaar een vereniging mee te geven die op volle toeren 

draait. 

2 Communicatie 
Dit jaar zullen we het communicatiebeleid dat afgelopen jaar is gevoerd verder doorzetten. Hierbij 25 

willen we nog actiever gebruik maken van social media om zo onze exposure verder uit te breiden.  
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3 Commissies 
Om de nieuwe ideeën uit het beleidsplan goed uit te kunnen voeren heeft het bestuur in 2012 veel 

taken zelf opgepakt. Omwille van de tijdsbesteding van het bestuur en de continuïteit van de 

vereniging willen we dit jaar een aantal verantwoordelijkheden overdragen naar commissies. We 

gaan hiervoor enthousiaste en betrokken leden benaderen. Om het actief zijn binnen een commissie 5 

verder te stimuleren wordt er een speciale bedank-activiteit voor actieve leden georganiseerd.  

 

We willen dit jaar graag commissies samenstellen voor: 

 Inhoudelijke activiteit mei 2013 

 Informele activiteit september 2013 / februari 2014 10 

 Scriptieprijs en afstudeerdersevent november 2013 

 Website (bestaat reeds) 

 Redactie I/O Vivat 

4 ENIAC Scholarship 
Het doel van het ENIAC Scholarship is om studenten te stimuleren een afstudeeropdracht, een 15 

stageopdracht of vakken in het buitenland uit te voeren. Het aantal aanmeldingen voor het ENIAC 

Scholarship 2013 viel echter tegen. Het bestuur is in overleg met de opleiding om de oorzaak te 

achterhalen, en de promotie te verbeteren. De inschrijfdeadline is daarom met drie maanden 

uitgesteld, naar eind maart. Het is de bedoeling om het ENIAC Scholarship 2013 ter waarde van € 

1000,- dan alsnog uit te reiken. 20 

 

Op basis van de ervaringen rondom het ENIAC Scholarship 2013 zal het bestuur in overleg met de 

opleiding invulling gaan geven aan het ENIAC Scholarshop 2014. 

5 Samenwerking met Inter-Actief en Universiteit Twente 
Door de gemeenschappelijke doelen vindt veel samenwerking tussen ENIAC en studievereniging 25 

Inter-Actief plaats. De samenwerkingsovereenkomst om deze gemeenschappelijke doelstellingen te 

bereiken is weer met een jaar verlengd. 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 30 

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

één inhoudelijk artikel per editie aan te leveren. 

 

Het afgelopen jaar is gebleken dat er vanuit de Universiteit regelmatig behoeft is aan de inbreng van 

alumni in bijvoorbeeld vakken, promotie en de accreditatie. Het bestuur heeft hierbij op ad-hoc basis 35 

een faciliterende rol gespeeld. Dit jaar willen we deze rol uitbreiden, door het aanleggen van een 

mailinglist voor geïnteresseerden die hiervoor door ENIAC direct benaderd mogen worden. Dit naast 

het gebruik van de reguliere media hiervoor. Het onderhouden van het contact tussen alumni en de 

Universiteit Twente is immers een belangrijk deel van de doelstelling van ENIAC. 
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6 Activiteiten 
Het streven van het bestuur is om dit jaar de activiteiten van afgelopen jaar te continueren. Dit houdt 

in dat er twee informele activiteiten worden georganiseerd en de combinatie van het 

afstudeerdersevent en de scriptieprijs weer plaats zal vinden. 

 5 

Naast de bestaande activiteiten streeft het bestuur er naar om dit jaar ook een inhoudelijke activiteit 

te organiseren. Dit zal worden ingevuld door middel van een bedrijfsbezoek gecombineerd met een 

borrel/diner. 

 

Het ledeninitiatief waar afgelopen jaar geen gebruik van is gemaakt zal in 2013 gecontinueerd 10 

worden. Indien leden zelf een activiteit willen organiseren en minimaal 10 alumni aanmelden, zal 

ENIAC deze activiteit (financieel) ondersteunen. 

 

Tot slot zal ENIAC een actieve rol spelen bij de organisatie van het BIT Lustrum dat plaats vindt in 

2013. 15 


