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

Inleiding 
In dit jaarverslag blikt het bestuur van ENIAC terug op 2011. Dat jaar stond in het teken van 

vernieuwingen; een nieuw bestuur, met een nieuw beleid. Op 10 september namen wij het stokje 5 

over van Berend en Francis, die een aantal jaar het interim-bestuur vormden. We hebben in de 

laatste maanden van 2011 een begin gemaakt met het nieuwe beleid, dat we in 2012 willen 

doorzetten. Het grootste deel van de initiatieven is geslaagd, enkelen hebben nog verbetering nodig. 

 

We kijken daarom ook terug op 2011 als een periode van investeren, en hopen dat we in 2012 de 10 

vruchten hiervan kunnen plukken. Deze terugblik is echter zeker positief, we hebben gemerkt dat het 

nieuwe beleid veel alumni enthousiast maakt om weer eens iets met ENIAC te gaan doen. Ook de 

contacten vanuit de Universiteit Twente reageren positief. 

 

In dit jaarverslag kijken we per beleidsplan terug op het afgelopen jaar. Het is daarbij goed om te 15 

weten dat het gehele jaarverslag is geschreven door het huidige bestuur, dus ook over het eerste 

deel van 2011. Gezien het zwaartepunt van de activiteiten in het laatste deel van het jaar heeft 

gelegen, zal hier ook de focus op liggen. 

 

Het ENIAC bestuur 2011, 20 

Johan Noltes 

Rick Leunissen 

Mark Steunenberg 

1 Communicatie 
Het afgelopen jaar hebben we geprobeerd tijdig te communiceren over evenementen en 25 

zogenoemde ‘save the dates’ ruim op tijd te versturen. Dit is naar ons inzien goed gelukt, hoewel we 

nog steeds merken dat de data eerder breder gecommuniceerd konden worden. 

 

Met het gebruik van sociale media voor de diverse evenementen zijn we nog steeds druk bezig. Zo is 

er recent een ENIAC Facebook groep aangemaakt, het succes hiervan zal de komende tijd blijken. Bij 30 

de ENIAC LinkedIN group controleren we bij alle aanmeldingen of personen ook daadwerkelijk 

INF/BIT/TEL Alumni zijn.  

 

Er is in elke I/O Vivat een column verschenen, het is ons niet gelukt verdere invulling te geven voor 

de I/O Vivat. Daarnaast had de Buzz eerder en regelmatiger verstuurd kunnen worden. 35 
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2 Lidmaatschappen 
Er is geconstateerd dat veel alumni het bestaan van ENIAC niet kennen, of onbewust niet lid zijn 

geworden. In het beleidsplan is een aantal maatregelen voorgesteld om de instroom van nieuwe 

leden te bevorderen. Deze maatregelen zijn gedeeltelijk uitgevoerd, en hebben gedeeltelijk effect. 

Mond-tot-mond-reclame blijkt de meest effectieve manier om leden te werven. 40 

 

Op 1 januari 2011 waren er 823 leden, op 31 december was dit aantal gestegen naar 835. Tijdens de 

ALV van 10 september zijn Gerda Olthof en Christian Peper benoemd tot ereleden, vanwege hun 

bijzondere inzet voor de vereniging. 

3 Samenwerking met Inter-Actief 45 

Om een aantal beleidspunten te kunnen realiseren was een intensieve samenwerking met Inter-

Actief noodzakelijk. Hieronder vallen de I/O Vivat, het Afstudeerdersevent en de 

lidmaatschapsprocedure. Enkele afspraken zijn vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst, die 

pas laat in het jaar werd ondertekend. Er wordt voorgesteld om voor het jaar 2012 een aantal 

aanpassingen te maken.  50 

 

De samenwerking is soepel verlopen, waardoor een aantal activiteiten goed uit de verf kwamen en er 

vier I/O Vivats bij de leden bezorgd zijn.  

4 Afstudeerders 
Op zaterdag 12 november is het ENIAC Afstudeerdersevenement georganiseerd. Het doel van de dag 55 

was om studenten bij elkaar te krijgen om te praten over hun afstudeerproces en hiervoor tips uit te 

wisselen. De doelgroep bestond dan ook uit studenten die met binnenkort met hun afstuderen 

begonnen, studenten die met hun afstuderen bezig zijn of er net mee klaar zijn. Ondanks een lagere 

opkomst dan gehoopt waren de reacties over de inhoud positief. We zien dit als een geslaagd 

evenement. De reacties binnen de faculteit waren ook positief en voor een volgende editie wil de 60 

faculteit graag meer betrokken worden. 

5 Scriptieprijs 
Het bleek lastig om op korte termijn een scriptieprijscommissie te vinden, daarom heeft het bestuur 

de coördinatie van de prijs geregeld, ondersteund door Gerda Olthof. De jury bleek in staat binnen 

een kort tijdsbestek haar oordeel te kunnen vormen, waardoor de strakke planning gehaald werd. De 65 

Scriptieprijs is tijdens het afstudeerdersevent uitgereikt, de winnaar van de ENIAC Scriptieprijs 2011 

is Elwin Pater met zijn scriptie Partial Order Reduction for PINS’. 

 

Opvallend was dat de ENIAC Scriptieprijs bij zowel de genomineerden als studenten nauwelijks 

bekend bleek te zijn. Het is hiermee de vraag of het doel van de scriptieprijs (studenten stimuleren 70 

om een kwalitatief hoogstaande scriptie te schrijven) behaald wordt. Het is aan te bevelen om 

volgend jaar al vroeg met de promotie van de ENIAC Scriptieprijs te beginnen. 
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6 Jaarboek 
Het bestuur heeft aangegeven een jaarboek als een waardevolle toevoeging aan ENIAC te zien. Op 

deze manier kunnen leden eenvoudig zien wat oude medestudenten zijn gaan doen in het 75 

bedrijfsleven. Het doel is om binnen de komende jaren weer een jaarboek uit te brengen. Het 

bestuur heeft dit doel afgelopen jaar minder prioriteit gegeven vergeleken met de andere 

beleidspunten, maar zal dit in het aankomend jaar proberen op te pakken.  

7 Website 
Op de website zijn er een aantal kleine veranderingen doorgevoerd om zo beter gebruik te maken 80 

van de website. Zo is het lidmaatschapsformulier aangepast om de lidmaatschapsprocedure te 

vereenvoudigen en wordt er voor activiteiten een aanmeldformulier aangemaakt. De website was 

het centrale punt voor informatie over activiteiten en relevante informatie voor alumni.  

 

Het bestuur heeft ook de website doorgelicht om ervoor te zorgen dat de website up-to-date, 85 

consistent en duidelijk is. Naar aanleiding hiervan zullen er aankomend jaar nog wat wijzigingen 

worden doorgevoerd op de website.  

8 Overzicht activiteiten 

Uitreiking ENIAC Scriptieprijs 2010 (28 januari 2011) 

De ENIAC Scriptieprijs 2010 is uitgereikt aan Christiaan Baaij en Matthijs Kooijman voor hun scripties 90 

“ClaSH: From Haskell to Hardware” (Baaij) en “Haskell as a Higher Order Structural Hardware 

Description Language” (Kooijman). Het was hiermee de eerste keer dat de scriptieprijs gedeeld werd. 

In totaal waren er vijf nominaties, waarvan een gedeelde, omdat beide studenten aan één opdracht 

hadden gewerkt. De genomineerden waren Gijs Kant, Tjitze Rienstra, Ramon Schwartz, Marijn van 

Vliet en de gezamenlijke inzending van Christiaan Baaij en Matthijs Kooijman. 95 

ALV 2011 + Raften (10 september 2011) 

Op 10 september vond de jaarlijkse ALV plaats bij Dutch Water Dreams in Zoetermeer. Na jaren van 

interim-bestuur heeft het interim bestuur tijdens deze ALV plaats gemaakt voor een nieuw bestuur 

dat in Zoetermeer met veel enthousiasme haar beleidsplan presenteerde. Na afloop werd er door 16 

leden de spanning van het raften opgezicht. Om bij te komen van de inspanningen van het raften is 100 

er achteraf nog gezellig geborreld.  

Afstudeerdersevent + uitreiking ENIAC Scriptieprijs 2011 (12 november 2011) 

Dit jaar werd voor het eerst het afstudeerdersevent georganiseerd. Doel van dit event is om 

masterstudenten te ondersteunen bij schrijven van een scriptie. Tijdens deze activiteit werden er 

door een aantal alumni best practices gespresenteerd. Daarnaast kregen de masterstudenten de 105 

gelegenheid om met elkaar te sparren over het traject rondom het afstuderen. Tijdens deze activiteit 

waren er 9 masterstudenten aanwezig. Deze activiteit werd georganiseerd door de commissie 

afstudeerdersevent. 

 

Tijdens het afstudeerdersevent werd ook de scriptieprijs uitgereikt. De jury heeft besloten de ENIAC 110 

Scriptieprijs 2011 toe te kennen aan Elwin Pater met zijn scriptie ‘Partial Order Reduction for PINS’. 
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Elwin ontving uit handen van juryvoorzitter David Jansen een kunstwerk en een cheque van €500. De 

jury roemde de kwaliteit van het werk: “Als dit een masterscriptie is, dan zijn we heel benieuwd naar 

Elwins proefschrift!”. De genomineerden waren Daniël Tetteroo, Elwin Pater, Erik Hegeman, Marco 

Kruijswijk, Sander Nouta en Steven te Brinke. 115 

UT50 Alumnidag (26 november 2011) 

Om het 50 jarig bestaan van de Universiteit te vieren werd er op 26 november de alumnidag 

georganiseerd. Deze dag bestond uit een opleidingsspecifiek programma en werd afgesloten met een 

centraal diner. Het opleidingsspecifieke programma bestond uit een aantal lezingen van alumni en 

elevator pitches van Phd’s van de opleiding Informatica. De organisatie van deze dag was in handen 120 

van Arend Rensink en Diana Dalenoord 

9 Overzicht commissies 
Dit jaarverslag sluit af met een overzicht van de commissies die in 2011 actief waren. 

Afstudeerdersevent 

 Sjoerd van der Spoel 125 

 Erik Hegeman 

Scriptieprijs (jury) 

 David N. Jansen 

 Rom Langerak 

 Kees Mastenbroek 130 

Website 

 Christan Peper 

KasCo 

 Eelco Breedenhof 

 Epco Maat 135 

We danken alle actieve leden voor hun inzet voor de vereniging! 


