
Jaarverslag ENIAC over het verenigingsjaar 2006 
 
ENIAC begon het verenigingsjaar met een bestuur bestaande uit Suzanne Verlijsdonk 
(voorzitter), Chris Peper (secretaris), Berend van den Brink (penningmeester) en Renate Speet 
(PR & sponsoring). Daarnaast was Machiel trekker van de activiteitencommissie, maar niet 
officieel als bestuurslid. 
Na de ALV zag het bestuur er als volgt uit: Suzanne Verlijsdonk (voorzitter), Renate Speet 
(secretaris), Berend van den Brink (penningmeester) en Francis Henninger (activiteiten). 
 
Het jaarboek dat in 2005 in de steigers is gezet is voor de zomer uitgebracht. Ondanks wat 
niet tijdig opgemerkte foutjes zag het er goed uit en werd het door veel leden gewaardeerd. 
Ook de investering in de samenwerking met Inter-Actief heeft zich in 2006 uitbetaald. De 
samenwerking is over het algemeen goed verlopen en daarnaast is het dit jaar voor het eerst 
gelukt de periodiek ruim kostendekkend onder de leden te verspreiden. Wel kostte het steeds 
meer moeite de ENIAC-rubriek met voldoende artikelen gevuld te krijgen. 
 
Afgelopen jaar zijn er ook weer vele activiteiten georganiseerd: 
7 januari 2006 Nieuwjaarsborrel Enschede. 
 
31 januari 2006 Bol Mitopics in Gouda met als thema contract en vendormanagement. 
 
11 maart 2006 ALV en bezoek Nemo in Amsterdam. 
 
28 april 2006 BOL ACM. ENIAC heeft het Twentse team dat was afgevaardigd naar de 
wereldkampioenschappen programmeren is afgevaardigd gesponsord. Als tegenprestatie heeft 
dit team een BOL verzorgd in Den Haag. 
 
20 mei 2006 Faculteitsdag in samenwerking met alumnivereniging Elysium van 
elektrotechniek. 
 
24 juni 2006 - Wadlopen naar Rottumeroog 
 
27 augustus 2006 Beachvolley, geannuleerd wegens gebrek aan belangstelling. 
 
10 september 2006 Zeilen Loosdrechtseplassen  - Het zeilen op de Loosdrechteseplassen was 
zeer geslaagd, hoewel aan het eind de wind wat wegviel en er gepeddeld is. De tapas-borrel 
achteraf was eveneens bijzonder gezellig. 
 
22 september 2006 BOL Philips, Eindhoven. 
 
18 november 2006 Alumnidag – De Alumnidag, een activiteit van de UT, was een GROOT 
success. In het door ons verzorgde deelprogramma had Arend Rensink een leuk praatje, 
daarnaast was het een leuk idee van de UT om de geschiedenisboeken uit te laten delen. 
 
Al met al een jaar met veel activiteiten, gespreid over het land, zowel inhoudelijk als sportief 
en allemaal met een belangrijke component gezelligheid. Op de alumnidag waren zo’n 80 
INF/BIT/TEL-alumni aanwezig. De andere activiteiten waren veelal zeer geslaagd maar 
bijzonder slecht bezocht (allemaal minder dan 10 personen en regelmatig vormden 
bestuursleden zelf een belangrijk deel van de aanwezigen). Als bestuur zullen we komend jaar 
moeten bekijken wat we daaraan doen. Mogelijk kan (moet?) de communicatie naar de leden 



verbeterd worden, mogelijk is het aantel evenementen gewoon te groot. Ook de enquête om 
uit te vinden hoe we beter kunnen aansluiten bij de wensen en behoeften van de leden kende 
een matige respons. Hoewel er inmiddels wat meer reacties zijn binnengekomen, blijft het 
totaal aantal reacties rond de  5% van ledenpopulatie. 
 
Aan het eind van het bestuursjaar kijkt het bestuur met gemengde gevoelens terug. Er is veel 
gedaan, maar voor het gevoel niet zo veel bereikt. Kort voor de ALV heeft Suzanne haar 
functie als voorzitter neergelegd. Zij kon niet langer de benodigde energie opbrengen om nog 
langer door te gaan. Renate heeft te kennen gegeven na de ALV niet langer beschikbaar te 
zijn. Berend en Francis willen door, maar hebben nog geen aanvulling voor het bestuur 
gevonden. 
 
De ENIAC-trein 
Enkele jaren terug leek de trein bijna tot stilstand gekomen. Daar is de afgelopen jaren door 
verschillende besturen zeer hard aan getrokken en wij vinden dat de trein weer rijdt. Er zit 
alleen bijna niemand meer in. Hoe komt dat? Is er geen behoefte aan de trein? Weet niemand 
dat die rijdt? Of rijdt die op het verkeerde traject? Een boeiende uitdaging voor het nieuwe 
bestuur, maar naar onze mening tevens voor de hele vereniging. Alleen samen kunnen we er 
een vereniging van maken die de moeite waard is. 
 
Een speciaal wordt van dank gaat naar iedereen die het afgelopen jaar heeft bijgedragen aan 
het reilen en zeilen van de vereniging. Het schrijven van artikelen, (mee)organiseren van 
evenementen, het houden van voordrachten en ook heel belangrijk: het bezoeken van deze 
evenementen. Ook de kascommissie wordt bedankt voor haar inspanning en advies. 
Zeer veel dank gaat uit naar Suzanne, die de afgelopen jaren bijzonder veel tijd en energie 
gestoken heeft in onze vereniging! 
 
Renate Speet 
Francis Henninger 
Berend van den Brink 
 


