
Ambities van het interim-bestuur 2007 
 
Dit jaar begint het bestuur van ENIAC niet met een voltallig bestuur, maar met twee personen. 
Gezamenlijk is besloten om niet een compleet beleidsplan op te stellen, maar alleen de ambities van het 
interim-bestuur op te schrijven. 

Ambities 
Het interim-bestuur heeft de volgende ambities opgesteld: 

1. Het vinden van nieuwe bestuursleden, zodat de vereniging weer een voltallig bestuur heeft; 
2. Het levend houden van de vereniging. 

 
Het eerste punt behoeft geen verdere toelichting en zal uiteraard de hoogste prioriteit hebben. Dit punt zal 
dan ook door beide bestuursleden worden opgepakt. Uiteraard is hulp vanuit de leden altijd van harte 
welkom. 
 
Een andere oplossing voor het tekort aan bestuursleden zou kunnen zijn geweest om de statuten aan te 
passen zodat een bestuur van twee personen ook als volwaardig wordt gezien. Hiertoe is niet besloten om 
de volgend redenen:  

- ten eerste heeft een vereniging van ruim 800 leden behoefte aan een groter bestuur 
- ten tweede steek je op deze wijze je hoofd in het zand. 

 
Om de vereniging levend te houden willen we voor dit jaar het volgende doen: 

- Het organiseren van een inhoudelijk evenement; 
- Het organiseren van een sociaal evenement; 
- Het organiseren van de jaarlijkse ALV; 
- Het onderhouden van het contact met Inter-Actief; 
- Uitbesteden van de ledenadministratie naar het Alumnibureau of BOZ EWI (Gerda) 

 
Daarnaast streeft het bestuur ernaar ook om dit jaar het jaarboek uit te brengen. Dit kan echter alleen 
gebeuren onder de voorwaarde dat het bestuur ondersteuning krijgt bij het vervaardigen ervan. Hierbij 
moet dan gedacht worden aan het aanleveren van artikelen of het verzorgen van de lay-out. 
 

Taakverdeling 
Als laatste volgt dan nog de taakverdeling binnen het interim-bestuur. 
Berend: 

- Voorzitterschap 
- Onderhouden van externe contacten (o.a. Inter-Actief ; IO-vivat, adverteerders e.d.) 

 
Francis: 

- Penningmeesterschap 
- Secretariaat  
- Ledenadministratie, waarbij ernaar wordt gestreefd het uitvoerende werk te beleggen op de UT. 

 
Gezamenlijk: 

- Evenementen 
- Overleg Alumniverenigingen (geen van beide bestuursleden is daar geweest) 
- Jaarboek (zie voorwaarde 

 


