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Gevoerd beleid 
ENIAC begon verenigingsjaar 2008 met een bestuur bestaande uit Berend van den Brink 
(voorzitter) en Francis Henninger (penningmeester / secretaris). Na de ALV van 2008 is de 
bestuurssamenstelling niet veranderd. 
 
Net als in het jaar 2007 was er voor 2008 geen beleidsplan opgesteld als gevolg van het 
tweemansbestuur. Voor 2008 zijn dezelfde ambities als van 2007 – behalve het jaarboek – 
gehanteerd: 

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

• Het levend houden van de vereniging. 
• Het uitbrengen van een jaarboek 

 
Het eerste heeft jammer genoeg geen resultaten opgeleverd, ondanks verschillende zoektochten in 
de netwerken van de bestuurders. Uit een gesprek met een mogelijke sponsor voor het jaarboek 
bleek er een kandidaat te zijn. Echter was een doodlopend pad, aangezien de persoon bestuurskunde 
had gestudeerd en niet een van de drie studies. 
 
Het tweede punt bestond onder andere uit het organiseren van miniaal twee activiteiten, zie ook de 
lijst van uitgevoerde activiteiten, en het onderhouden van het contact met Inter-Actief (IA). Het 
contact met IA heeft zich uitbetaald in de verspreiding van 3 IO-Vivats in 2008, waarvan de laatste 
ook is gebruikt als wervingsnummer. De samenwerking met IA verloopt over het algemeen goed. 
 
Het is niet gelukt om het jaarboek in 2008 uit te brengen. De belangrijkste oorzaak was het 
plotseling terugtrekken van sponsor en het niet reageren door sponsors. De uitgifte van het jaarboek 
is een paar maanden op geschoven en daardoor uitgebracht in 2009. 
 
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. 

Ledenadministratie 
Administratief is de ledenlijst nu volledig ondergebracht bij het Alumnibureau, behalve 3 ereleden 
(die geen UT-alumini zijn) en de recente nieuwe leden. De laatste groep wordt regelmatig verwerkt 
door Alumnibureau. Voor de eerste groep wordt nog gezocht naar een oplossing. Daarnaast wordt 
er een aparte lijst bijgehouden van de oud-leden, die hun lidmaatschap hebben opgezegd of zijn 
geroyeerd. De belangrijkste reden hiervoor is het voorkomen van het versturen van 
wervingsnummers naar ze, als ze recentelijk oud-lid zijn. 
 
Het ledenaantal over 2008 is afgenomen van 868 begin 2008 tot 845 eind 2008. De voornaamste 
reden hiervoor is dat er in 2008 uiteindelijk 44 (van de 53) leden zijn geroyeerd en 14 leden hun 
lidmaatschap regulier hebben opgezegd. Aan de andere kant zijn er 35 nieuwe leden bijgekomen, 
waarvan er maar 17 uit de ledenwerving voortkomen. Dit laatste aantal is beduidend lager dan 
waarop was gehoopt, namelijk 100.  
 
 
 



Activiteiten 
12 januari 2008 – Nieuwjaarsborrel te Utrecht.  

Aantal deelnemers: 5 
Aantal afmeldingen: 4 

 
12 april 2008 – Algemene Leden Vergadering 
12 april 2008 – Faculteitsdag met als onderwerp ‘Spin-off’ 

Aantal deelnemers: 9 (+1 partner) 
Aantal afmeldingen: 11 

 
13 juni 2008 – Golf Clinic te Bussum 

Georganiseerd door Kim Schrijvers 
Aantal deelnemers: 13 (+1 partner) 
Aantal afmeldingen: 8 

 
25 juni 2008 – Zeilen met de Ebenhaëzer van Euros 
 Georganiseerd door Eelco Bredenhoff 

Aantal deelnemers: 11 (+6 partners) 
Aantal afmeldingen: 2 

 
13 september 2008 – Wadlopen 

Aantal deelnemers: 9 (+2 partners) 
Aantal afmeldingen: 3 

 
28 november 2008 – Uitreiking scriptieprijzen 2008 
 Georganiseerd door de scriptieprijscommissie 
Aantal genomineerden: 8 
 

Commissies 
www-commissie – Christiaan Peper & Vincent Zweije 
 
kascommissie – Eelco Bredenhoff & Epco Maat 
 
jaarboekcomissie –Martin van Middelkoop, Berend van den Brink & Francis Henninger 
 
Scriptieprijscommissie – Eelco Bredenhoff (ondersteuning), Michel Boedeltje (voorzitter), Arthur 
van Bunningen, A. Wijnhoven & Gerda Olthoff (BOZ; organisatorische ondersteuning) 


