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1. OPENING 
De vergadering wordt door Berend geopend om 14:00. 

2. VASTSTELLEN AGENDA 
Aan de agenda wordt punt 7.1 toegevoegd, de begroting. 



3. MEDEDELINGEN 
Berend vervangt Suzanne Verlijsdonk als interim-voorzitter. 
 
Eind januari hadden Suzanne en Renate aangegeven om bij de volgende wissel hun functie neer te 
leggen wegens andere prioriteiten. Naar aanleiding hiervan is er in februari een overleg geweest 
met een aantal oud-bestuurders over hoe het bestuur aangevuld kan worden. Naar aanleiding van 
dit overleg heeft Suzanne Verlijsdonk per direct haar functie neergelegd. 

4. NOTULEN VORIGE VERGADERING 
Vorig jaar waren er twee vergadering beide notulen worden apart behandeld. 

4.1 Notulen 2006-03-11 
Er zijn geen opmerkingen of wijzigingen. 
#De notulen van 11 maart 2006 zijn goedgekeurd. 

4.2 Notulen bijzondere ALV 2006-03-11 
De notulen van de bijzondere ALV betrof het wijzigen van het huishoudelijke reglement. 
Er zijn geen op- of aanmerkingen op de notulen.  
#De notulen van de bijzondere vergadering 11 maart 2006 zijn goedgekeurd. 

5. JAARVERSLAGEN 

5.1 Secretarieel jaarverslag 
Het secretarieel jaarverslag bevat naast de vastlegging van de georganiseerde activiteiten ook een 
kleine discussie over de betrokkenheid van de leden. Ondanks de activiteiten is de opkomst op de 
activiteiten vrij laag, uitgezonderd de Alumnidag maar deze had vanuit de UT al veel aandacht 
gekregen. 
 
Als laatste wordt Suzanne Verlijsdonk hartelijk bedankt voor haar tijd en energie. 
 
#Het secretarieel jaarverslag is goedgekeurd. 

5.2 Financieel jaarverslag 
Het financieel jaarverslag is door de leden niet opgevraagd. Renate vraagt om een korte toelichting 
op de hoogte en diepte punten. 
 
Voor het jaar 2006 waren er geen kosten voor het symposium en scriptieprijs. Er was vorige jaar 
geen symposium gehouden. De scriptieprijs is niet doorgegaan door de invoering van het 
bachelor/master-systeem waarmee ook de centrale uitreiking van diploma’s is komen te vervallen. 
Er wordt nog gezocht naar een passende oplossing. 
 
De tegenvallers zijn als volgt: 

• Afschrijving op de debiteuren van € 630; 
• Een voorschot op de afschrijving van debiteuren 2006 van een derde van €1500; 
• Oninbare advertentie-inkomsten door een fout in de advertentie (zwart/wit in plaats van full 

colour); 
 
Verder was er een factuur voor ‘Diesdag met alumni’ die in eerste naar ENIAC is doorgespeeld. 
Hier is met succes tegen geprotesteerd en verder is er niets meer van vernomen. ENIAC heeft niet 
aan die dag deelgenomen. 
 
In het totale plaatje stijgt het eigen vermogen met €7300. 
 



Eelco Bredenhoff, lid kascommissie, leest de brief van de kascommissie voor. Uit de brief blijkt dat 
er geen grote onregelmatigheden naar voren zijn gekomen. 
 
#Het financieel jaarverslag 2006 is goedgekeurd. 

6. VERKIEZING (INTERIM-) BESTUUR 2007 
Het bestuur voor 2007 bestaat uit twee personen (Berend en Francis) en zal 2007 ingaan als een 
interim-bestuur. 

7. DECHARGERING OUD-BESTUUR, CHARGERING NIEUW BESTUUR 
Per “hamerslag” wordt het bestuur van 2006, bestaande uit Renate Speet, Berend van den Brink, 
Suzanne Verlijsdonk en Francis Henninger, gedechargeerd en wordt het interim-bestuur 2007, 
bestaande uit Berend van den Brink en Francis Henninger, gechargeerd. 
 
#Het bestuur van 2006 wordt gedechargeerd en het bestuur van 2007 is gechargeerd. 
 
De ALV bedankt het oude bestuur en wenst het nieuwe bestuur veel succes toe. 

7.1 Begroting 
De vergadering wordt tijdelijk geschorst, zodat Machiel een aantal kopieën kan maken van de 
begroting. 
 
Op de begroting staat een verhoging van de portokosten, zodat de leden meer per post bereikt 
zullen worden. De hoop is dat er dan meer leden op de activiteiten komen of op zijn minst meer 
reactie vanuit de leden. 
 
Het jaarboek is niet begroot naar aanleiding van de ambities voor 2007, zie ook punt 8. Als er leden 
die dit willen trekken, dan kan dit altijd. Verder is het jaarboek altijd bijna kostendekkend. 
 
Een optie tot ledenwerving wordt opgehouden door middel van het versturen van een IO-vivat naar 
alle alumni. 
 
De contributie wordt verlaagd naar 10 euro met een korting van 5 euro voor die leden die een 
machtiging hebben afgegeven of vooruit betalen. Effectief komt de contributie dan op 5 euro. De 
voornaamste hierachter is om het aanzienlijke eigen vermogen de vereniging te laten krimpen. De 
korting wordt alleen verleend tot 1 juni. 
 
De contributie wordt niet verlaagd naar 0 euro, omdat het veel moeilijker is om dan weer de 
contributie weer te verhogen mochten bijvoorbeeld de advertentie-inkomsten tegen gaan vallen. 
 
Martin van Middelkoop merkt nog op dat het betalen van contributie een verbintenis tussen de 
alumni en de vereniging aangeeft. 
 
#De contributie wordt vastgesteld op 10 euro 
#Tot 1 juni 2007 is er een korting van 5 euro voor machtigingen en voorruitbetalers. 
#De begroting is goedgekeurd 

8. AMBITIES 2007 
De ambities in een notendop is het in leven houden van de vereniging en het vinden van nieuwe 
bestuursleden.  
 
Verder wordt een poging ondernomen om een inhoudelijk evenement en een sportief evenement te 
organiseren, naast de jaarlijkse ALV. 
 



Andere punten van aandacht is het uitbesteden van de ledenadministratie aan het alumnibureau of 
BOZ en het onderhouden van het contact met Inter-Actief.  
 
Het jaarboek en de scriptieprijs vinden doorgang als er ondersteuning aanwezig is vanuit de leden 
(activiteitentrekkers). 
 
De taakverdeling ziet er als volgt uit: 

• Berend: Voorzitter en externe betrekkingen 
• Francis: Secretaris en penningmeester en interne communicatie 
• Gezamenlijk: Evenementen en overleg alumniverenigingen 

 
Eelco oppert om het jaarboek uit te besteden aan een student. Het weerwoord is dat het bestuur er 
nog steeds bovenop moet zitten en dat de student eigenlijk alles zou moeten doen (sponsors 
vinden, eventueel artikelen etc). 
 
Indien er een nieuw bestuurslid wordt gevonden zal er gekeken worden of de scriptieprijs en het 
jaarboek weer een plaatsje kunnen krijgen. Er zal dan ook een nieuwe ALV worden uitgeschreven. 
 
Om de opkomst op de activiteiten te verhogen wordt het volgende voorgesteld: 

Indien 10 alumni bij elkaar komen dan sponsort ENIAC de activiteit, mits deze op de ENIAC-
agenda mag en het openstaat voor andere leden. 

 
#ENIAC sponsort een activiteit georganiseerd door lid als deze minimaal 10 alumni bij elkaar krijgt, 
de activiteit op de ENIAC-agenda mag en open staat voor andere leden. 

9. SAMENSTELLING COMMISSIES 2007 

9.1 Kascommissie 
Eelco Bredenhoff en Epco Maat zijn beide beschikbaar en nemen wederom plaats in de 
kascommissie. 

9.2 Activiteitencommissie 
Aangezien het dit jaar een lustrumjaar is voor ENIAC (15 jaar) wordt er een aparte commissie 
opgericht voor het lustrum. In deze commissie nemen plaats Marjo Bos en Martin van Middelkoop 
(ondervoorbehoud). 
 
Gerda, Renate en Eelco denken na over de scriptieprijscommissie. 
 
Machiel zal proberen het wadlopen te organiseren. 
 
Werner Dierssen probeert 10 man te vinden voor een activiteit. 

10. WAT VERDER TER TAFEL KOMT 
Geen punten ingediend 

11. RONDVRAAG 
Houd de moed erin en heel veel succes toegewenst vanuit de ALV 

12. VASTSTELLEN VOLGENDE VERGADERING & SLUITING 
De volgende vergadering zal volgend jaar in maart plaatsvinden tenzij er een eerdere aanleiding is. 
#De volgende ALV is maart 2008 
 
De vergadering wordt gesloten om 15:05 



 
 

ACTIEPUNTENLIJST 
Geen actiepunten 
 
 

BESLUITENLIJST 
 
#De notulen van 11 maart 2006 zijn goedgekeurd. 
 
#De notulen van de bijzondere vergadering 11 maart 2006 zijn goedgekeurd. 
 
#Het secretarieel jaarverslag is goedgekeurd. 
 
#Het financieel jaarverslag 2006 is goedgekeurd. 
 
#Het bestuur van 2006 wordt gedechargeerd en het bestuur van 2007 is gechargeerd. 
 
#De contributie wordt vastgesteld op 10 euro 
 
#Tot 1 juni 2007 is er een korting van 5 euro voor machtigingen en die vooruit betalen. 
 
#De begroting is goedgekeurd 
 
#ENIAC sponsort een activiteit georganiseerd door lid als deze minimaal 10 alumni bij elkaar krijgt, 
de activiteit op de ENIAC-agenda mag en open staat voor andere leden. 
 
#De volgende ALV is maart 2008 
 


