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Notulen ENIAC ALV 2011 

Datum: 10 september 2011 

Locatie: Dutch Water Dreams, Zoetermeer 

Aanwezigen: Berend van den Brink, Francis Henninger, Johan Noltes, Rick Leunissen, Mark , 
Steunenberg, Chris Aukema, Sjoerd van der Spoel, Sander van den Bosch, Marco 5 
Jutten, Marc Hulsebosch, Stijn van Winsen, Marije de Heus, Ruud Verbij, Jorrit 
Posthuma, Thomas Visser, Christian Peper, Epco Maat, Eelco Bredenhof 

1 Opening en vaststellen definitieve agenda 
De voorzitter opent de vergadering om 13:39 uur. Er zijn geen opmerkingen op de agenda en deze 

wordt zonder wijzigingen vastgesteld. 10 

Besluit: De agenda voor de ALV 2011 wordt als volgt vastgesteld: 

1. Opening en vaststellen definitieve agenda 
2. Mededelingen 
3. Notulen ALV 2010 
4. Jaarverslagen 2010 15 

a.  Secretarieel jaarverslag 
b.  Financieel jaarverslag 

5. Terugkoppeling en opheffing "Commissie Toekomst ENIAC" 
6. Voordracht ereleden 

a.  Christian Peper 20 
b. Gerda Olthof 

7. Wisseling van het bestuur 
a.  Verkiezing bestuur 2011 
b.  Dechargering oud bestuur, chargering nieuw bestuur 

8. Beleid en Begroting 2011 25 
a.  Vaststellen contributie 2012 
b.  Beleidsplan 2011 
c.  Vaststellen begroting 2011 

9. Samenstelling commissies 2011 
a.  Kascommissie 30 
b.  Webcommissie 
c.  Scriptieprijscommissie 

10. Wat verder ter tafel komt 
11. Rondvraag 
12. Sluiting 35 

2 Mededelingen 
Berend van den Brink deelt mede dat hij verheugd is met zo’n hoge opkomst op de ALV.  

Er zijn geen verdere mededelingen 
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3 Notulen ALV 2010 
Er zijn geen opmerkingen over de notulen ALV 2010 40 

Besluit: De notulen ALV 2010 worden goedgekeurd 

4 Jaarverslagen 2010 

4.1 Secretarieel Jaarverslag 
Er zijn geen opmerkingen over het secretarieel jaarverslag 

Besluit: Het secretarieel jaarverslag 2010 wordt goedgekeurd 45 

4.2 Financieel Jaarverslag 
Sjoerd van der Spoel vraagt naar de bevindingen van de Kasco over het jaarverslag.  

Namens de Kasco geeft Epco Maat aan dat de stukken t/m 2010 bekeken en zijn en hier geen 

vreemde bevindingen in zijn gevonden. De stukken van 2011 zijn al door de Kasco bekeken, maar 

hier zijn geen uitspraken over te doen. 50 

Epco Maat geeft aan dat de financieel in 2010 zeer nauwkeurig bij zijn gehouden en het 

jaarverslag/balans een getrouw beeld geven van de werkelijkheid. De Kasco had een aantal kleine 

opmerkingen over het jaarverslag, deze zijn door de penningmeester in het verslag verwerkt. 

Epco Maat bedankt de penningmeester voor de goede boekhouding over 2010.  

Besluit: Het financieel jaarverslag 2010 wordt goedgekeurd 55 

5 Terugkoppeling en opheffing “Commissie Toekomst ENIAC” 
Epco Maat geeft aan dat hij niet bekend was dat deze commissie officieel was opgericht. Dit is wel 

terug te vinden in de ALV notulen over 2010. 

De Commissie Toekomst ENIAC heeft geen meetings gehad en stonden vrij ver af van net 

afgestudeerden. De manier waarop de commissie contact had met nieuwe alumni was via de 60 

LinkedIn group.  

Berend van den Brink geeft aan dat door het nieuwe bestuur het bestaansrecht van deze commissie 

is ingehaald en deze daarom kan worden opgeheven. Berend van den Brink dankt de commissieleden 

voor de inspanning voor deze commissie. Hij geeft aan dat met het nieuwe bestuur het doel om doe 

toekomst van ENIAC te waarborgen bereikt is.  65 

Besluit: De Commissie Toekomst ENIAC wordt opgeheven. 

6 Voordracht ereleden 
Berend van den Brink geeft aan dat ENIAC een spannend jaar achter de rug heeft. Afgelopen jaren 

heeft het interim bestuur, tegen de statuten in, uit twee personen bestaan. Afgelopen jaar is het 
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interim bestuur hard op zoek gegaan naar een oplossing om de toekomst te waarborgen. Hierbij zijn 70 

onder andere de opties om ENIAC bij Inter-Actief danwel BOZ onder te brengen onderzocht. 

Berend geeft aan dat het mooi is dat er een doorstart komt met een relatief jong bestuur, ondanks 

dat hier onder oudere bestuurders wat zorgen over zijn. Jorrit Posthuma vraagt wat deze zorgen zijn. 

Berend van den Brink geeft aan dat er door sommigen twijfel is of door zo’n jong bestuur de oudere 

alumni wel worden aangesproken. Hierbij geeft hij ook aan dat de oude generatie hun kans heeft 75 

gehad en dit niet altijd even goed is uitgepakt. Daarom is hij blij dat er een nieuw bestuur is dat een 

aantal jaar met ENIAC aan de slag wil gaan.  

Berend van den Brink geeft aan dat in de ideale situatie een bestuur uit verschillende generaties 

alumni bestaat. Christaan Peper geeft hierbij aan dat dit ook opgevangen kan worden door oudere 

alumni te betrekken in commissies. Johan Noltes geeft aan dat het nieuwe bestuur ook zeker zal zal 80 

proberen de oudere generatie bij ENIAC te betrekken. Er wordt opgemerkt dat bijvoorbeeld raften 

misschien minder geschikt is voor de oudere generatie. Hierop wordt aangegeven dat er activiteiten 

voor beide generaties georganiseerd zal worden. Hier zal de komende tijd mee aan de slag worden 

gegaan.  

Berend van den Brink geeft aan dat het interim bestuur de afgelopen jaren van verschillende mensen 85 

steun heeft gehad. Om deze reden hebben ze twee betrokken leden voorgedragen als erelid. Gerda 

Olthof is vanwege verhuizing helaas niet aanwezig op de ALV. Zij is de afgelopen 10 jaar onmisbaar 

geweest bij de organisatie van de scriptieprijs, waar zij altijd zorgt voor de prijs, een zaaltje en de 

communicatie op zich neemt, ook al vinden deze activiteiten in privétijd plaats. Christian Peper heeft 

10 jaar in het bestuur gezeten en maakt al jarenlang deel uit van de webcommissie. In 2010 is hij 90 

hiervoor nog aan de slag gegaan met de herziening van de website.  

Naast Gerda en Christian roemt Berend van den Brink ook de volgende leden om hun bijdrage: 

 Arend Rensink – contact vanuit de faculteit en de faculteit dag 

 Eelco Bredenhof – Kascommissie en scriptieprijs 

 Epco Maat – Kascommissie en toekomst commissie 95 

 Martin van Middelkoop – Jaarboek, lustrum en toekomstcommissie 

Sjoerd van der Spoel vraagt wie er op dit moment in de Kascommissie zit. Berend van den Brink geeft 

aan dat Eelco Bredenhof en Epco Maat in de Kascommissie zitten.  

Berend van den Brink vraagt of er iemand bezwaar heeft tegen het erelidmaatschap van Gerda 

Olthof en Christian Peper. Niemand heeft hier bezwaar tegen.  100 

Besluit: Gerda Olthof en Christian Peper worden benoemd als erelid van ENIAC. 

Christian Peper bedankt de ALV en ondertekend zijn erelidmaatschap.  Gerda Olthof zal later haar 

certificaat ontvangen en ondertekenen. 
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7 Wisseling van bestuur  

7.1 Verkiezing bestuur 2011 105 

Berend van den Brink geeft aan dat hij blij is dat er na 3 jaar een volledig bestuur is. Hij geeft aan dat 

Johan Noltes wordt voorgedragen als voorzitter, Rick Leunissen als secretaris en Mark Steunenberg 

als penningmeester. Hij is er trots op deze voordracht en heeft veel vertrouwen in het nieuwe 

bestuur. 

Er wordt gevraagd of de financiën over 2011 al zijn goedgekeurd. Johan Noltes geeft aan dat de 110 

financiën 2011 onder de verantwoordelijkheid van het nieuwe bestuur zal vallen.  

7.2 Dechargering oud bestuur, chargering nieuw bestuur 
Berend van den Brink vraagt of er iemand bezwaar heeft tegen de decharge van het oude bestuur en 

de charge van het nieuwe bestuur. Er is geen bezwaar. 

Besluit: Het bestuur 2010 wordt gedechargeerd en het bestuur 2011 gechargeerd 115 

Johan Noltes bedankt het bestuur 2010 voor hun jarenlange inzet. Dit bestuur heeft met hun inzet 

ervoor gezorgd dat ENIAC is blijven voortbestaan. De pizza-avonden worden als karakteristiek 

genoemd voor het bestuur 2010.  

8 Beleid en begroting 2011 

8.1 Vaststellen contributie 2012 120 

Voorheen was de contributie 10 euro voor leden, 5 euro voor leden met automatische incasso. Het 

nieuwe voorstel is om de contributie vast te stellen op 10 euro voor leden, 5 euro voor leden met 

automatische incasso en 0 euro voor leden die dat jaar lid zijn geworden. 

Er wordt gevraagd voor wanneer leden het lidmaatschap over moeten maken. Het bestuur geeft aan 

dat er per mail door de penningmeester aangegeven zal worden wanneer dit betaald gaat worden.  125 

Besluit: De contributie 2012 wordt vastgesteld op 10 euro voor leden, 5 euro voor leden met 

automatische incasso en 0 euro voor het 1e jaar lidmaatschap 

8.2 Beleidsplan 2011 
Johan Noltes geeft aan dat het bestuur vol enthousiasme uitkijkt naar het uitvoeren van de 

bestuurstaken. Ondanks dat het bestuur relatief jong is zal er ook aan gewerkt worden om de oudere 130 

generatie alumni bij de vereniging te betrekken.  

Chris Aukema vraagt hoe lang het bestuur van plan is om de rol van ENIAC bestuurder te vervullen. 

Johan Noltes geeft aan dat er in het beleid een verschil is gemaakt tussen komend jaar en een 

toekomstvisie. Het doel is om in ieder geval een aantal jaar te blijven zitten als ENIAC bestuurders. 

Johan geeft ook aan dat er al andere enthousiaste leden aangegeven hebben in de toekomst een 135 

bestuursfunctie te willen vervullen.  

Er wordt gevraagd waarom de niet betalende leden van 2010 niet geroyeerd worden. Francis 

Henninger geeft aan dat dit normaliter aan het begin van het jaar gebeurd. Doordat de ALV nu laat in 
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het jaar plaats vindt is dit niet geagendeerd voor deze ALV. Berend van den Brink geeft aan dat 

aangezien dit niet geagendeerd is dit ook niet mogelijk is op de ALV. Mochten deze niet betalen 140 

zullen deze op de ALV in 2012 geroyeerd worden. Er wordt aangegeven dat de betalingsverplichting 

over 2010 er voor deze leden alsnog is. Johan Noltes geeft aan dat het bestuur nog 1 keer achter 

deze leden aan zal gaan. 

Op pagina 3 in het beleidsplan staan aangegeven dat er bij de activiteiten “voor ieder wat wils” 

georganiseerd zal worden, maar er ook niet te veel activiteiten plaats zullen vinden. Er wordt 145 

gevraagd op welke dit terug te zien is. Johan Noltes geeft aan dat we bij de activiteiten rekening 

zullen houden met de brede doelgroep. Sjoerd van der Spoel vraagt of hierbij ook rekening wordt 

gehouden met de locatie. Johan Noltes geeft aan dat we bij de locatie af zullen wisselen tussen 

locaties in het oosten en het westen. Christian Peper geeft aan dat er hierbij ook afgestemd kan 

worden met de regiokringen. Johan Noltes geeft aan dat het bestuur dit zal doen.  150 

Over het jaarboek wordt er gevraagd in hoeverre hierbij overlap is tussen de gegevens in het 

jaarboek en de alumniportal. Hierbij wordt aangegeven dat in de alumniportal minder gegevens 

beschikbaar zijn en niet voor iedereen alle gegevens beschikbaar zijn. 

Over de UT50 alumnidag wordt er gevraagd of hier ook een ENIAC deel bij plaatsvindt. Johan Noltes 

geeft aan dat er in samenwerking met EWI een informatica alumnidag plaats zal vinden.  155 

Johan Noltes vraagt of er bezwaar is tegen het goedkeuren van het beleidsplan 2011.  

Besluit: Het beleidsplan 2011 wordt goedgekeurd 

8.3 Begroting 2011 
Er wordt gevraagd waarom het periodiek op 0 is begroot. Mark Steunenberg geeft aan dat erin het 

nieuwe contact met Inter-Actief is opgenomen dat zowel de kosten als opbrengsten voor Inter-Actief 160 

zijn. Om deze reden is het periodiek op 0 begroot. 

Johan Noltes vraagt of er bezwaar is tegen het goedkeuren van de begroting 2011. 

Besluit: De begroting 2011 wordt goedgekeurd 

9 Samenstelling commissies 2011 

9.1 Kascommissie 165 

De Kascommissie 2011 zal bestaan uit Eelco Bredenhof en Epco Maat. 

9.2 Webcommissie 
De Webcommissie 2011 zal bestaan uit Christian Peper 

9.3 Scriptieprijscommissie 
Het bestuur gaat nog op zoek naar de scriptieprijscommissie. Er wordt gevraagd of iemand een rol 170 

zou willen vervullen voor de scriptieprijscommissie. Eelco Bredenhof geeft aan dat hij wel lid wil zijn 

van de jury.  
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10 Wat verder ter tafel komt 
De Kasco brief is later binnengekomen, deze wordt ter volledigheid hier nog voorgelezen. Francis 

Henninger wordt nogmaals bedankt voor de goede boekhouding. 175 

11 Rondvraag 
Mark Hulsebosch bedankt namens Inter-Actief het oude bestuur en wenst het nieuwe bestuur veel 

succes.  

Christian Peper heeft een vragen namens de alumnigroep van de Universiteit Twente op LinkedIn. 

Hierbij vraagt er of er iemand een koppeling tussen de alumniportal en de groep kan programmeren. 180 

Daarnaast geeft hij aan dat ze nog op zoek zijn naar moderators. 

12 Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 14:18 uur. 

Besluitenlijst 
Besluit: De agenda voor de ALV 2011 wordt als volgt vastgesteld. 185 
Besluit: De notulen ALV 2010 worden goedgekeurd 
Besluit: Het secretarieel jaarverslag 2010 wordt goedgekeurd 
Besluit: Het financieel jaarverslag 2010 wordt goedgekeurd 
Besluit: De Commissie Toekomst ENIAC wordt opgeheven. 
Besluit: Gerda Olthof en Christian Peper worden benoemd als erelid van ENIAC. 190 
Besluit: Het bestuur 2010 wordt gedechargeerd en het bestuur 2010 gechargeerd 
Besluit: De contributie 2012 wordt vastgesteld op 10 euro voor leden, 5 euro voor leden met 
automatische incasso en 0 euro voor het 1e jaar lidmaatschap 
Besluit: Het beleidsplan 2011 wordt goedgekeurd 
Besluit: De begroting 2011 wordt goedgekeurd 195 
 


