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Gevoerd beleid 
ENIAC begon verenigingsjaar 2007 met een bestuur bestaande uit Suzanne Verlijsdonk (voorzitter), 
Renate Speet (secretaris), Berend van den Brink (penningmeester) en Francis Henninger 
(activiteiten). Eind januari hadden Suzanne en Renate aangegeven om bij de volgende wissel hun 
functie neer teleggen wegens andere prioriteiten. Na de mededeling was erin februari een overleg 
geweest met diverse oud-bestuursleden over hoe het bestuur aangevuld kon worden. Na dit 
turbulente overleg besloot Suzanne om per direct haar functie neer te leggen. Berend had daarop 
volgend de rol van interim-voorzitter op zich genomen. 
 
Na de ALV zag de bestuurssamenstelling er als volgt uit: Berend van den Brink (voorzitter) en 
Francis Henninger (penningmeester en secretaris). Als gevolg van het tweemansbestuur is er geen 
beleidsplan opgesteld, maar zijn de volgende ambities opgesteld om de vereniging levend te 
houden: 

• Het vinden van nieuwe bestuursleden, zodat de vereniging weer een (statutair) voltallig 
bestuur heeft; 

• Het levend houden van de vereniging. 
 
Het eerste heeft jammer genoeg geen resultaten opgeleverd, ondanks verschillende zoektochten in 
de netwerken van de bestuurders. Ook de algemene oproepen in de Vivat en de Buzz hebben geen 
reacties opgeleverd. 
 
Het tweede punt bestond onder andere uit het organiseren van miniaal twee activiteiten (inhoudelijk 
en sportief), het onderhouden van het contact met Inter-Actief en het onderbrengen van de 
ledenadministratie naar een derde partij. 
 
Op alle punten, behalve de ledenadministratie, is het tweede punt geslaagd. Naast de ALV waren er 
nog 5 andere activiteiten georganiseerd (zie verder), waaronder het lustrumweekend. Verder heeft 
het contact met studievereniging zich uitbetaald in de verspreiding van 3 IO-Vivats in 2007 onder 
de leden, en is de samenwerking over het algemeen goed verlopen. 
 
Op het moment van schrijven van dit verslag is de ledenadministratie nog niet in zijn geheel 
overgezet naar het Alumnibureau. Op dit moment zijn er twee stappen die gedaan moeten worden: 

• Het aanmaken van een bestand voor lid-af-alumni en geroyeerde leden; 
• Het doorgeven van wijzigingen die nog niet zijn doorgegeven aan het Alumnibureau. 

 
Een speciaal woord 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. 
 



Activiteiten 
15 februari 2007 – Borrel op Locatie bij Tandberg over ‘Vaste en mobiele videocommunicatie’ 
 Georganiseerd door Werner Dierssen 
 
24 maart 2007 – Algemene Leden Vergadering 
24 maart 2007 – Faculteitsdag met als onderwerk ‘Onderzoek in de gezondheidszorg’ 
 
 
29 juni 2007 – Zeilen met de Ebenhaëzer van Euros 
 Georganiseerd door Eelco Bredenhoff 
 
20 juli 2007 – Bowling in Utrecht 

Georganiseerd door Werner Dierssen 
 
11 oktober 2007 – Lustrumweekend ENIAC wegens het 3e lustrum 

Georganiseerd door de lustrumcommissie 
 
14 december 2007 – Uitreiking scriptieprijzen 2006 en 2007 
 Georganiseerd door de scriptieprijscommissie met ondersteuning van Gerda Olthoff 
 

Commissies 
www-commissie – Christiaan Peper & Vincent Zweije 
 
kascommissie – Eelco Bredenhoff & Epco Maat 
 
lustrumcomissie – Marjo Bos & Martin van Middelkoop 
 
Scriptieprijscommissie – Eelco Bredenhoff (voorzitter), Arthur van Bunningen, Renate Speet & 
Gerda Olthoff (BOZ; organisatorische ondersteuning) 


