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Gevoerd beleid 
ENIAC begon verenigingsjaar 2009 met een bestuur bestaande uit Berend van den Brink 
(voorzitter) en Francis Henninger (penningmeester / secretaris). Na de ALV van 2009 is de 
bestuurssamenstelling niet veranderd. 
 
Net als voorgaande bestuursjaren is er voor 2009 geen beleidsplan opgesteld, als gevolg van het 
tweemansbestuur. Voor 2009 zijn dezelfde ambities gehanteerd als die van 2008: 

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

• Het levend houden van de vereniging. 
 
Het eerste punt heeft wederom geen concrete resultaten opgeleverd. Er zijn hier en daar wel 
potentieel geïnteresseerden, maar deze geven andere zaken, zoals huis, gezin, baan, voorrang boven 
ENIAC. 
 
Het tweede punt is in 2009 jammer genoeg niet heel goed de verf gekomen. Er waren in 2009 twee 
geplande activiteiten naast de ALV. De eerste activiteit was het wadlopen. Deze was zeer goed 
ontvangen en heel gezellig. De andere activiteit zou het zeilen op de Loosdrechtse plassen zijn 
geweest. Echter was deze niet doorgegaan wegens gebrek aan deelnemers. 
 
Het dieptepunt van 2009 was echter wel de algemene ledenvergadering. Op de vergadering waren 
welgeteld alle bestuursleden aanwezig, maar geen enkel lid. Helaas kon de kascommissie niet 
aanwezig zijn, wegens ziekte en drukte. De kascommissie had wel de stukken gecontroleerd. 
 
Aan de andere kant verloopt het contact met Inter-Actief wel goed. Dit heeft zich uitbetaald in de 
verspreiding van 4 IO-Vivats onder de leden. Dit is inclusief het bijzonder fraaie jubileumnummer 
(25.1).  
 
Daarnaast is het jaarboek, dat eind 2008 gepland stond, begin 2009 uitgebracht en verspreid onder 
de leden. 
 
Ondanks een tegenvallend jaar worden nog wel die leden bedankt die een bijdrage hebben geleverd. 
Dit gaat dan om bijvoorbeeld het schrijven van artikelen, (mee)organiseren van evenementen, het 
houden van voordrachten en ook heel belangrijk: het willen bezoeken van geplande activiteiten. 
Ook de kascommissie wordt bedankt voor haar inspanning en advies. 
 
Als laatste is er nog ondersteuning verleend, in de vorm van berichten op de website, aan BIT-link. 
BIT-link is een netwerk voor BIT-alumni dat is opgezet door C. Steghuis, R. de Hond, A. 
Wiebenga. 

Ledenadministratie 
Het leden aantal over 2009 is lichtjes gedaald naar 839 leden ten opzichte van de 845 leden van 
2008. De daling komt doordat een aantal leden hun lidmaatschap heeft opgezegd (6) en doordat 
verscheidende (22) leden zijn geroyeerd. Daar tegenover hebben 22 nieuwe leden zich aangemeld. 
  
 
 
 



Activiteiten 
22 april 2009 – Algemene Leden Vergadering 
 Aantal deelnemers: 2 
 Aantal afmeldingen: 25 
 
26 juli 2009 – Wadlopen naar Simons Zand 

Aantal deelnemers: 5 (+2 partners) 
Aantal afmeldingen: 5 
 

27 september 2009 – Zeilen Loosdrechtse plassen (afgelast) 
Aantal deelnemers: 4 
Aantal afmeldingen: 3 
Afgelast in verband met te weinig belangstelling 

 
4 december 2009 – Uitreiking scriptieprijzen 2009 
 Georganiseerd door de scriptieprijscommissie 
Aantal genomineerden: 7 
 

Commissies 
www-commissie – Christiaan Peper & Vincent Zweije 
 
kascommissie – Eelco Bredenhoff & Epco Maat 
 
Scriptieprijscommissie – E. Bredenhoff, A. Spil (voorzitter), M. Ramaekers, Gerda Olthoff (BOZ; 
organisatorische ondersteuning) 


