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Johan Noltes, Rick Leunissen, Mark Steunenberg  

1 Inleiding 
In dit jaarverslag kijken we terug op het verenigingsjaar 2012, een lustrumjaar! Een lustrum dat we 

hebben gevierd met een geslaagde activiteit op het strand van IJmuiden, en het uitbrengen van een 5 

lustrumjaarboek. 

2012 was het eerste volledige jaar van dit bestuur. Het opzetten van activiteiten en verenigingszaken 

heeft meer tijd gekost dan we soms zouden willen. Daarom is een aantal zaken blijven liggen, of 

doorgeschoven naar volgend jaar. We denken hierbij aan de inhoudelijke activiteit, het jaarboek en 

het opstarten van commissies. Er is in het afgelopen jaar een aantal zaken op orde gebracht, 10 

waardoor er nu meer tijd vrij is. Een verbeterpunt hierbij is dat het bestuur meer taken wil 

overdragen aan commissies, een speerpunt voor 2013. 

De betrokkenheid bij de vereniging is dit jaar gegroeid. Dat is te merken aan de hoge opkomst bij 

activiteiten, maar ook hebben we het gevoel dat de bekendheid van de vereniging onder alumni is 

toegenomen. Daarnaast zijn de contacten met de Universiteit Twente en Inter-Actief geïntensiveerd.  15 

Het bestuur kijkt met een positief gevoel terug op het afgelopen lustrumjaar, en hoopt deze lijn ook 

het komende jaar door te zetten. 

Het bestuur van ENIAC, 

Johan Noltes 

Rick Leunissen 20 

Mark Steunenberg 

2 Lidmaatschapsprocedure 
Op 1 januari 2012 waren er 835 leden, op 31 december was dit aantal gestegen naar 868. Tijdens de 

ALV van 25 februari zijn Berend van de Brink en Francis Henninger benoemd tot ereleden, vanwege 

hun bijzondere inzet voor de vereniging.  25 

De lidmaatschapsprocedure is verder onderzocht en waar mogelijk versimpeld. Hierover zijn 

duidelijke afspraken gemaakt met BOZ-EWI, BOZ-MB en Inter-Actief. Ook worden alumni er vaker 

aan herinnerd dat zij lid kunnen worden van ENIAC. 

Er is geprobeerd om door middel van een brief of mail naar niet-leden alumni aan te sporen om lid te 

worden van ENIAC, maar dit werd helaas niet toegestaan door het alumnibureau. Daarom is er voor 30 

gekozen om hiervoor andere middelen te gebruiken, bijvoorbeeld de LinkedIN groep. 
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3 Communicatie 
Afgelopen jaar heeft het bestuur een promotieplan opgesteld om de promotie rondom activiteiten 

en nieuwsberichten te stroomlijnen. Uitgangspunt hierbij is dat de website de centrale plek is waar 

alle informatie komt te staan. Hier wordt door de verschillende (sociale) media zoals de Buzz, 

LinkedIn, Twitter en Facebook naar verwezen om meer exposure te creëren. Om de website 5 

overzichtelijker te maken zijn er op de homepagina een aantal kleine aanpassingen doorgevoerd.  

Naast de communicatie rondom activiteiten wordt er regelmatig door het bestuur algemene updates 

geplaatst op de diverse social media. 

4 ENIAC Scholarship 
Dit jaar is het ENIAC Scholarship opnieuw geïntroduceerd: een beurs voor studenten die een 10 

buitenlandse reis maken voor hun studie. De ALV heeft het bestuur verzocht de beurs te verhogen 

naar EUR 1000,-. Rondom de invulling en promotie van het Scholarship heeft het bestuur 

samengewerkt met de faculteit EWI. De beoordelingscommissie bestaat uit drie leden met 

buitenland ervaring. 

Het is niet gelukt om het Scholarship al in 2012 uit te reiken, het bestuur heeft er daarom voor 15 

gekozen om het Scholarship voor het jaar 2013 te laten gelden. Bij sluiting van de inschrijving bleek 

echter dat er slechts één aanmelding was. Het bestuur gaat in overleg met onder andere de opleiding 

om de oorzaak van het lage aantal inschrijvingen te achterhalen. De inschrijfperiode is voorlopig 

verlengd tot eind maart. 

5 Samenwerking met Inter-Actief en Universiteit Twente 20 

Er is dit jaar regelmatig contact geweest met Inter-Actief en de Universiteit Twente. Conform de 

afspraken is er vier keer een I/O Vivat uitgebracht, en bezorgd bij alle leden van ENIAC. Daarnaast 

waren de activiteiten van Inter-Actief en ENIAC toegankelijk voor alle leden. De 

samenwerkingsovereenkomst tussen ENIAC en Inter-Actief is verlengd naar het jaar 2013. Tenslotte 

heeft ENIAC een faciliterende rol gespeeld voor de opleidingen Informatica en BIT bij het leggen van 25 

contact met alumni voor promotie van de opleiding, de accreditatie van de opleiding en de inhoud 

van vakken. 

6 Jaarboek 
Ter afsluiting van het lustrumjaar heeft het bestuur een lustrumjaarboek uitgebracht, met daarin een 

aantal artikelen over de afgelopen 20 jaar ENIAC, foto’s, statistieken, en een ledenlijst. Het jaarboek 30 

wordt op moment van schrijven gedrukt en zal binnenkort naar alle leden verstuurd worden. 

7 Overzicht Activiteiten 

ALV + Kookworkshop (25 februari 2012) 

Op 25 februari vond de jaarlijkse ALV plaats. Tijdens deze ALV presenteerde het bestuur haar 

jaarverslag en plannen voor het aankomende jaar. Hoogtepunt van deze ALV was het 35 

erelidmaatschap van Berend van den Brink en Francis Henninger. 
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Na afloop van de ALV volgde er voor de aanwezigen een tapas kookworkshop waar er door de 21 

aanwezige alumni een heerlijke maaltijd op tafel is gezet. 

Lustrumactiviteit - Blokarten (15 september 2012) 

Op 15 september heeft ENIAC haar 20-jarig bestaan gevierd met een gezellige activiteit. In totaal zijn 

we met 45 alumni gaan blokarten en powerkiten. Sportief en gezellig dus. De dag werd afgesloten 5 

met een barbecue en een borrel aan het strand van IJmuiden. We kunnen dus terug kijken op een 

geslaagde lustrumactiviteit. 

ENIAC Scriptieprijs 2012 & Afstudeerdersevent (24 november 2012) 

Afgelopen zaterdag 24 november vond het ENIAC Afstudeerdersevent plaats, om afstudeerders tips 

en ervaringen uit te laten wisselen rondom het afstuderen. Daarnaast werd de ENIAC Scriptieprijs 10 

2012 uitgereikt aan de beste scriptie van het afgelopen collegejaar van Rens van der Heijden.  

Inmiddels zijn de presentaties en foto’s van deze dag online terug te vinden. Tijdens de uitreiking 

waren er zo’n 40 bezoekers aanwezig. 

Ledeninitiatief 

Er is geen gebruik gemaakt van het ledeninitiatief. 15 

8 Overzicht commissies 
Dit jaarverslag sluit af met een overzicht van de commissies die in 2012 actief waren: 

Lustrumcommissie 

 Chris Aukema 

 Ruud Verbij 20 

Afstudeerdersevent 

 Ernst Fluttert 

 Erik Hegeman 

Scriptieprijs (jury) 

 Kees Mastenbroek 25 

 Rom Langerak 

 Mascha van der Voort 

Website 

 Christian Peper 

KasCo 30 

 Eelco Bredenhoff 

 Epco Maat 

Wij bedanken alle actieve leden voor hun inzet voor de vereniging! 


