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1. OPENING EN VASTSTELLEN DEFINITIEVE AGENDA 
De vergadering wordt geopend om 13:14. 
 
De agenda wordt vastgesteld zoals deze op de uitnodiging is verstuurd. 

2. MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR 
In totaal hebben 33 leden zich met kennisgeving afgemeld. Deze staan bovenaan vermeld. 

3. NOTULEN ALV 2009 
Over de notulen van 2009 zijn geen vragen, wel een aantal opmerkingen:  

• De datum en plaats kloppen niet. Dit moet 28 april 2009 en Amersfoort zijn; 
• De naam Olthoff is verkeerd gespeld. Dit moet Olthof zijn. 
• De naam Viet Nyen is verkeerd gespeld. Dit moet Việt Yên Nguyễn zijn. 

 
De notulen van 2009 worden goedgekeurd met voorgestelde wijzigingen. 
 
#De notulen van 2009 zijn goedgekeurd met voorgestelde wijzigingen. 

4. JAARVERSLAGEN 

4.1 Secretarieel jaarverslag 
Eelco Bredenhoff merkt op dat hij punt 10.1 van de agenda snapt, na het lezen van het secretarieel 
jaarverslag. 
 
Martijn ter Schegget merkt op dat het wel weer beter kan worden, als de nieuwe of bestaande weer 
bij de vereniging betrokken kunnen worden. Hij heeft een soortgelijke situatie meegemaakt met een 
andere vereniging.  
 
Epco Maat vraagt of er een trend is. Er is niet echt een trend te ontdekken.  
 
Karel de Jonge merkt dat ook het aantal nieuwe studenten is teruggelopen. 
 
Het secretarieel jaarverslag wordt goedgekeurd. 
 
#Secretarieel jaarverslag over 2009 is goedgekeurd 

4.2 Financieel jaarverslag 
De belangrijkste punten in het verslag zijn dat er een verlies is begroot en gehaald (hoewel minder) 
om het eigen vermogen te verkleinen. De rekening bij de DSB-bank is op tijd opgeheven, net 
voordat ze kopje onderging. Een groot gedeelte (€ 30.000) is een jaar lang bij de ASN Bank gestald, 
tegen een percentage van 5%. De portokosten zijn significant lager uitgevallen, omdat er meer per 
e-mail is gecommuniceerd. De kosten op de activiteiten zijn achter gebleven, omdat er niet zoveel 
(dure) activiteiten zijn geweest.  
 



Verder is er een na-ijleffect bezig op de sponsorinkomsten. Verwacht wordt dat deze volgend jaar 
weer aantrekken. 
 
De kascommissie leest de brief voor en spreekt haar goedkeuring uit. Zij geeft ook aan dat het 
verslag goedgekeurd kan worden, en dat er decharge verleend mag worden. 
 
#Het financieel jaarverslag 2009 is goedgekeurd 

5. WISSELING VAN HET BESTUUR 

5.1 Verkiezing bestuur 2010 
Er was een kandidaat (Kim Schrijvers) voor het bestuur. Echter deze had een andere insteek en 
agenda voor ENIAC, dat deze niet stroken (volgens het huidige bestuur) met de doelstellingen van 
ENIAC. Zijn idee was om ENIAC ook in te zetten om scholieren de studie Informatica te laten 
studeren. Dit is in feite voorlichting en behoort, volgens ALV en bestuur, door de universiteit zelf 
uitgevoerd te worden. 
 
Hij richt zich nu vooral op evenementen zoals de Informatica Olympiade. 
 
Eelco Bredenhoff merkt op dat ENIAC wel, bijvoorbeeld, sprekers vanuit de universiteit of 
bedrijfsleven zou kunnen aanleveren ter ondersteuning van de voorlichting. 
 
Het huidige bestuur, Berend van de Brink en Francis Henninger, stellen zich weer kandidaat voor 
volgend jaar. De functieverdeling blijft zoals die was van afgelopen jaar. Berend is voorzitter en 
Francis verzorgt de administratieve taken. 

5.2 Dechargering oud-bestuur, chargering nieuw bestuur 
Berend en Francis worden, bij acclamatie, weer benoemd tot bestuurders van ENIAC. 
 
# Het bestuur van 2009 is gedechargeerd en het bestuur van 2010 is gechargeerd (Francis en 
Berend) 

6. ROYEREN WANBETALERS 
Op vrijdag 28 mei 2010 hadden 23 leden nog niet de contributie voor 2010 betaald. Er wordt 
gevraagd of deze 23 leden geroyeerd mogen worden. 
 
# De ALV verleent toestemming tot het royeren van 23 leden (die nog niet hebben betaald). 
 
Het bestuur heeft een sterke voorkeur voor een machtiging tot het incasseren van de contributie, 
aangezien dit heel veel tijd scheelt. Zij realiseert zich echter ook dat dit niet verplicht kan worden en 
dat er leden zijn die de contributiebetaling zelf in de hand willen houden. 
 
Eelco Bredenhoff herhaalt voor de vergadering wat er is afgesproken omtrent de contributie: 

• De contributie wordt een jaar van te voren vastgesteld. 
• De contributie dient van te voren betaald te worden. De leden worden hieraan herinnerd 

middels een bulk e-mail. 
• Het afgeven van een machtiging geeft recht op een korting van 5 euro. Deze korting geldt 

ook leden die op tijd vooruit betalen. 
• De korting vervalt indien er niet op tijd wordt betaald.  

 
Francis Henninger licht toe dat de niet-betalende leden verscheidende keren zijn herinnerd om te 
betalen. Tweemaal via een bulk e-mail en tweemaal middels een persoonlijke brief. Deze laatste 
worden echter wel al betalingsherinneringen genoemd. Berend van der Brink merkt op dat één 



hierdoor zijn lidmaatschap heeft opgezegd, omdat hij geen factuur heeft gehad. De ALV stelt voor 
om de eerste betalingsherinnering te hernoemen naar factuur, om in de toekomst dergelijke 
situaties te voorkomen. 
 
# De eerste betalingsherinnering wordt hernoemd naar factuur. 

7. BEGROTING 2010 

7.1 Vaststellen contributie 2011 
De contributie voor over 2011 wordt vastgesteld op € 10,00 met een korting van € 5,00 bij incasso 
of vooruitbetaling. 
 
# De contributie voor 2011 is € 10,00 met een korting van € 5,00 bij incasso of vooruitbetaling. 
 
Notitie van de notulist: Tijdens het vaststellen vond er nog een discussie plaats over de hoogte van 
de contributie. Deze discussie is verplaatst naar 9.1 om een consistenter beeld te geven. 

7.2 Vaststellen begroting 2010 
De verhouding tussen leden die op tijd betalen en leden die niet op tijd betalen is ongeveer gelijk 
gebleven. Dit komt omdat er nog leden die zelf de contributie overmaken, en van deze leden is een 
deel te laat met betalen. De verhouding tussen is ongeveer 87,5% (op tijd) versus 12,5% (te laat). 
 
# De begroting voor 2010 is goedgekeurd 

8. SAMENSTELLING COMMISSIES 2009 

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

8.2 Webcommissie 
Christiaan en Vincent hebben niet aangegeven om te vertrekken uit de commissie, dus wordt 
aangenomen dat ze in de commissie blijven.  
 
Er wordt nog door het bestuur gemeld dat er druk wordt gewerkt aan een nieuwe website. Deze is 
opzet met behulp van WordPress en heeft daardoor, als het goed is, minder onderhoud nodig. 
 
# Christiaan en Vincent nemen plaats in de webcommissie 

8.3 Scriptieprijscommissie 
Voor de scriptieprijscommissie is er een aanmelding binnengekomen. Deze komt van David Jansen 
en hij werkt als universitair docent Informatie aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Verder is 
Eelco Bredenhoff beschikbaar als voorzitter van de commissie om het allemaal in goede banen te 
leiden. Verder weet Eelco dat Paul Groven het ook leuk zou vinden om te doen. Het enige probleem 
is dat hij in Eindhoven woont en werkzaam, en dus niet heel veel tijd kan steken in reizen. 
 
Gerda Olthof is wederom beschikbaar ter ondersteuning vanuit de universiteit. Gerda merkt nog op 
dat ze officieel geen tijd meer mag besteden aan de scriptieprijs, omdat BOZ nu niet meer onder de 
faculteit valt. BOZ valt nu onder een algemene afdeling dat UT-breed opereert. Officieus mag ze er 
wel wat tijd aan besteden. Ze vindt het zelf geen probleem om eventueel wat vrije tijd erin te steken. 
De ALV is heel blij dat ze het nog wilt blijven doen. 

Comment [FH1]: Eelco is dit 
inderdaad Paul Groven uit 
Eindhoven? 



 
#De scriptieprijscommissie 2010 bestaat uit Eelco Bredenhoff (voorzitter), David Jansen, Paul 
Groven, en Gerda Olthof (ondersteuning) 

9. TOEKOMST ENIAC 
De discussie over de toekomst van ENIAC wordt begonnen met het aanhalen van het stuk dat 
Berend van den Brink heeft geschreven in de IO-Vivat (25.1), waarin een toekomst van ENIAC 
wordt geschetst. Hierin komt ook naar voren de doelstellingen van 2% actief lid (komt regelmatig op 
activiteiten) en 5% passief lid (levert zo nu en dan eens een stukje voor IO-Vivat of komt zo nu en 
dan eens op een activiteit). 
 
Er wordt geopperd dat de contributie misschien te laag ten opzichte van de verwachtingen. De 
contributie voor 2010 en 2011 vastgesteld op €10,00 en een eventuele korting van € 5,00. Dit is een 
dergelijke laag bedrag dat de leden mogelijk ook niet veel van ENIAC verwachten. Een lid verwacht 
meer bij hogere contributie.  
 
Met andere woorden, de contributie staat niet in verhouding met de verwachtingen. En straalt 
daardoor mogelijk een verkeerd beeld uit. 
 
Karel de Jonge denkt echter dat er niet meer leden op activiteiten komen als de contributie omhoog 
gaat. 
 
Eelco Bredenhoff stelt de vraag wat zou een alumnivereniging moeten doen? In zijn optiek hoort 
een vereniging een sociaal evenement, een jaarboek en een scriptieprijs te organiseren. Momenteel 
voldoet ENIAC hier redelijk goed aan. 
 
Eelco Bredenhoff vraagt of de regeling van “10-leden op je eigen activiteit dan betaalt ENIAC de 
kosten” nog steeds van toepassing is. Deze is nog steeds van toepassing. Berend vraagt aan 
Gerda of BOZ niet de indeling van de doegroepen/werkcolleges weet van de afgelopen jaren. 
Hierop wordt geantwoord dat BOZ ze alleen over de afgelopen 5 of 6 jaar weet. Dit is een te korte 
periode om vanuit ENIAC iets mee te kunnen doen, hoewel ENIAC hierin een ondersteunende rol 
kan bieden door middel van eerder genoemde regeling.  
 
De vraag “of het niet gewoon een lastige periode is” wordt ook gesteld. Hierop is niet direct een 
antwoord. Martijn ter Schegget merkt op dat hij voor een andere vereniging een soortgelijke situatie 
heeft meegemaakt. 
 
In het verleden is er al een keer eerder overleg geweest met oud-bestuursleden. Dit leidde echter 
tot het directe vertrekt van één bestuurslid en iets later nog een tweede. Het probleem in dat overleg 
zat in het feit dat er vooral werd gezegd ‘het bestuur moet dit doen en het bestuur moet dat doen’. 
Dit werkt niet omdat het bestuur niet een hele vereniging kan dragen, dit moet ook door de leden 
gedaan worden. 
 
Het probleem dat ENIAC heeft blijkt een algemene tendens te zijn bij andere alumniverenigingen. 
Elysium is vandaag met een soortgelijk punt bezig op haar ALV. Verder wordt opgemerkt dat uit het 
onderzoek van het Alumnibureau blijkt dat de alumni ten eerste binding hebben met de universiteit 
(in het algemeen), dan met de faculteit, en als laatste de woonplaats. De opleiding, en in het 
verlengde de alumnivereniging, komt bijna niet in het plaatje voor.  
 
Verder is het ook mogelijk dat de activiteiten die het Alumnibureau onderneemt botst met die van de 
alumniverenigingen. Een voorbeeld hiervan zijn de plaatsgebonden netwerkborrels en –kringen. Het 
Alumnibureau verzorgt dus hier al mogelijk een invulling van wat een vereniging zou doen. 
 



Momenteel blijft het onduidelijk waar het bij ENIAC misgaat. Dit zou bijvoorbeeld kunnen zitten in de 
communicatie of in de binding. Waarschijnlijk is er ook een onduidelijk over wat het lidmaatschap 
precies inhoudt. 
 
Epco Maat merkt op dat het jammer zou zijn als ENIAC zou stoppen met bestaan. Hij realiseert zich 
ook ineens, dat hij ook leden kan uitnodigen op een activiteit. Dit laatste hoeft natuurlijk niet altijd 
vanuit ENIAC te gebeuren.  
 
Karel de Jonge vraagt hoe betrokken de faculteit is. Berend van den Brink antwoordt hierop dat de 
betrokkenheid niet zo groot is. De nieuwe opleidingsdirecteur Rom Langerak is meer betrokken bij 
het hele gebeuren en zou eventueel voor meer binding kunnen zorgen. De interesse vanuit de 
faculteit zorgt voor een inhoudelijk binding tussen alumni en faculteit. 
 
Als laatste wordt opgemerkt of het nieuwe social-network BiT-link niet in de weg. Dit is onduidelijk 
en vooralsnog lijkt het er niet op. Er wordt geopperd of het niet mogelijk om een brug te slaan met 
BiT-link, bijvoorbeeld door sponsoring of openstellingen (naar andere ENIAC-leden). 
 

9.1 Commissie Toekomst ENIAC 
Voor de commissie zijn er in totaal 3 leden beschikbaar, waarbij Berend van den Brink als 
contactpersoon uit het bestuur fungeert. De leden zijn Martijn ter Schegget, Martin van Middelkoop 
en Epco Maat (voorzitter). 
 
Het doel van de commissie is om met een plan te komen om de volgende doelstellingen te halen: 

• 2% van de leden komt actief op de activiteiten of draait in een commissie/bestuur 
• 5% van de leden levert passief iets aan, bijvoorbeeld een stuk voor de IO-Vivat 

 
De tijdspanne van de commissie is ongeveer een jaar, welke in twee delen is gedeeld: het eerste 
half jaar wordt gebruikt om een plan op te zetten, en de helft is bedoeld om het plan uit te voeren. 
 
# De commissie Toekomst ENIAC is opgericht en bestaat uit Epco Maat (voorzitter), Martijn ter 
Schegget en Martin van Middelkoop 
# Berend van den Brink is contactpersoon vanuit het bestuur voor de commissie 

10. WAT VERDER TER TAFEL KOMT 
Gerda Olthof vraagt of scripties van Embedded Systems ingediend mogen worden (scriptieprijs), 
aangezien Embedded Systems een grote overlap heeft met electrotechniek. Deze mogen worden 
ingediend, zolang ze voldoend aan de eisen/voorwaarden van de scriptieprijs. De belangrijkste 
factor is dat de scriptie een (algemeen) belang moet hebben voor het informatica-veld. Met andere 
woorden de jury bekijkt of de scriptie voldoet aan de voorwaarden, dus een dergelijke scriptie mag 
ingediend worden. 

10.1 Bestuur naar Bahamas 
De ALV vindt het prima dat het bestuur naar de Bahamas, en zij is bereid om de kosten van een 
roeibootje te bekostigen. Het agendapunt wordt verder niet serieus genomen. 

11. VASTSTELLEN VOLGENDE VERGADERING & SLUITING 
De volgende vergadering wordt volgend jaar gehouden in maart of april. 
 
De ALV spreekt haar dank uit voor de inzet van het bestuur. 
 
# De volgende ALV wordt volgend jaar (2011) gehouden in maart of april. 
 
De vergadering wordt gesloten om 14:45. 
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# Het bestuur van 2009 is gedechargeerd en het bestuur van 2010 is gechargeerd (Francis en 
Berend) 
# De ALV verleent toestemming tot het royeren van 23 leden (die nog niet hebben betaald). 
# De eerste betalingsherinnering wordt hernoemd naar factuur. 
# De contributie voor 2011 is € 10,00 met een korting van € 5,00 bij incasso of vooruitbetaling. 
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