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1. Inleiding 
Voor u ligt het beleidsplan van het nieuwe bestuur 2011. Na een zoektocht van enkele jaren heeft 

huidige bestuur opvolgers gevonden, die de komende jaren het bestuur van de vereniging willen 

vormen. In dit document stellen wij ons als nieuw bestuur voor, en bespreken we het beleid dat we 

dit jaar en komende jaren willen voeren. 

Het kandidaat-bestuur bestaat uit drie personen. Johan, voorzitter, heeft net zijn studie Computer 

Science afgerond, en gaat per 1 oktober aan de slag bij KPMG IT Advisory. Johan was secretaris en 

functionaris  onderwijs in het 28e bestuur van Inter-Actief, en heeft daarnaast het landelijke 

symposium Medialogy en de Twente Business Experience georganiseerd. Rick, secretaris, heeft bijna 

zijn master Business Information Technology afgerond en werkt inmiddels bij Deloitte Consulting. 

Rick was voorzitter van het 29e bestuur van Inter-Actief, en is daarnaast actief geweest bij de 

voorlichting en in de opleidingscommissie. Mark, penningmeester, start deze maand met afstuderen 

voor de studie Business Information Technology. Mark was functionaris onderwijs in het 30e bestuur 

van Inter-Actief, en heeft daarnaast het landelijke symposium Medialogy georganiseerd, en was 

actief in de Universitaire Commissie Onderwijs. 

Dit beleidsplan is formeel geschreven voor het verenigingsjaar 2011. Gezien het einde van jaar echter 

alweer snel nadert, zal dit beleidsplan slecht een aantal concrete acties bevatten. We zullen echter 

per beleidspunt ook een korte visie uitwerken, die we na 2011 een meer concrete invulling zullen 

geven. Het bestuur heeft de ambitie om in ieder geval een aantal jaren te blijven zitten, om zo ook op 

lange termijn het beleid uit te kunnen voeren. 

Het nieuwe bestuur bestaat uit relatief jonge alumni. Onze kennis en ervaring bestaat voornamelijk 

uit de eerste stappen als alumnus. We hebben daar een aantal hiaten opgemerkt, ons beleid zal er 

dit jaar in eerste instantie op gericht zijn om die hiaten te verhelpen. Daarnaast zullen we 

onderzoeken wat er leeft onder alumni, en hoe ENIAC daaraan bij kan dragen. We horen dat graag 

van jou, als ervaren alumnus. Dat kan tijdens de ALV, tijdens de activiteiten, maar natuurlijk ook via 

de mail, telefoon of social media.  

We hebben er zin in om als bestuur aan de slag te gaan en hebben alle vertrouwen dat er mooie 

jaren gaan komen voor de alumni van de afdeling Informatica. We zien je graag tijdens de 

activiteiten! 

Johan Noltes, Rick Leunissen, Mark Steunenberg 
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1. Communicatie  
In het komend jaar willen meer gebruikt maken van sociale media. Hiervoor hebben we het beheer 

over de LinkedIN groep van ENIAC gekregen. Deze kan gebruikt worden voor (vakinhoudelijke) 

discussies, netwerken en de aankondigen van ENIAC evenementen. Als bestuur zullen we er zorg 

voor dragen dat alle mensen in de LinkedIN groep ook daadwerkelijk INF en BIT alumni zijn. Ook via 

Facebook zullen we aankondigingen van evenementen versturen zodat mensen laagdrempelig 

vrienden uit hun studietijd kunnen uitnodigen. Een officiële aanmelding is nog wel nodig via mail of 

de website. 

We begrijpen dat alumni vaak erg druk zijn en graag tijdig op de hoogte willen worden gesteld van 

activiteiten. Daarom gaan we niet wachten met het aankondigen van een evenement als pas alles 

rond is, maar zullen we op tijd een aankondiging met datum versturen (‘save the date’). 

Tot slot zullen we ook elk kwartaal een nieuwsbrief versturen met de laatste stand van zaken en een 

aankondiging van activiteiten. 

2. Lidmaatschapsprocedure 
We merken dat veel alumni niet weten wat ENIAC is, niet weten dat ze (niet) lid zijn, of niet weten 

hoe ze lid moeten worden. Daarnaast verloopt de procedure rondom afstuderen en het lid worden 

van ENIAC niet optimaal: zo kregen afgestudeerde BIT’ers bijvoorbeeld geen aanmeldformulier in 

hun afstudeertasje. Het is ons doel om zoveel mogelijk alumni lid te maken van onze vereniging. 

We stellen voor om het lidmaatschapsproces te vereenvoudigen op de volgende manieren:  

 We bevorderen een directe aansluiting op het einde van het lidmaatschap van 

studievereniging Inter-Actief. Is de studie beëindigd en/of is iemand lid-af bij Inter-Actief, dan 

wordt het lidmaatschap ‘automatisch’ omgezet in een ENIAC-lidmaatschap. 

 Er wordt contact opgenomen met BOZ-EWI en BOZ-MB om er zeker van te zijn dat de 

lidmaatschapsformulieren in de afstudeertasjes terecht komen. 

 Het huidige lidmaatschapsformulier in het afstudeertasje wordt vaak niet gelezen. We gaan 

net-afgestudeerden actiever (bijv. via mail) benaderen om lid te worden. 

 Het lidmaatschapsformulier in de afstudeertasjes wordt waar mogelijk vereenvoudigd. 

 Het lidmaatschapsformulier op de website wordt op de voorpagina gepromoot. 

 Voor nieuwe leden is de rest van het eerste verenigingsjaar gratis. Daarna kost het 

lidmaatschap EUR 10 per jaar, of EUR 5 per jaar indien op tijd betaald wordt. Het is jaarlijks 

aan de ALV om het contributiebeleid formeel vast te stellen. 

Er is met Inter-Actief overeenstemming bereikt over het actiever benaderen van afgestudeerde 

leden. Dit zal de komende maanden concrete invulling krijgen. 

Tijdens het volgende verenigingsjaar wordt er een grote campagne gestart waarbij alle alumni 

nogmaals en eenmalig worden gewezen op de voordelen van het lidmaatschap. 
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3. Samenwerking met Inter-Actief 
De komende jaren willen we voortbouwen op de goede relatie met Inter-Actief. Zo zal de ENIAC 

katern in de I/O Vivat behouden worden waarbij er wordt gekeken hoe deze naast de “bestuur 

vertelt” kan worden aangevuld met inhoudelijke artikelen  en gaan we kijken op welke manier de 

samenwerking tussen ENIAC en Inter-Actief verder uitgebreid kan worden.  

Komend jaar wordt er gestreefd naar minimaal 1 inhoudelijk artikel per I/O Vivat naast de “bestuur 

vertelt” column. Daarnaast is de activiteit voor afstudeerders een eerste invulling van een verdere 

samenwerking tussen ENIAC en Inter-Actief.  

4. Activiteiten 
Een belangrijk onderdeel van de ENAIC is de activiteiten die we organiseren. We stellen voor om elk 

jaar twee informele activiteiten en een inhoudelijke activiteit te organiseren. Daarnaast zullen we 

ook mee doen met de alumnidag dat een tweede inhoudelijke activiteit is. De jaarlijkse ALV valt 

prima te combineren met informele activiteit.  

Hiermee stellen we ons ten doel genoeg activiteiten te organiseren zodat er voor elk wat wils is, 

maar ook om te zorgen dat er geen te veel aan activiteiten zijn.  Ideeën en suggesties voor 

inhoudelijke of informele activiteiten stellen we zeer op prijs. De organisatie van deze activiteiten zal 

door losse commissies / werkgroepen gebeuren 

In 2011 zullen we nog actief bijdragen aan UT alumnidag op 26 november en op 12 november wordt 

de pilotactiviteit voor afstudeerders gehouden wat tevens wordt gecombineerd met de scriptieprijs 

over collegejaar 2010/2011. 

5. Afstudeerders 
Een doelgroep waar misschien minder snel aan gedacht wordt binnen een alumnivereniging zijn de 

BSc-alumni die een Masteropleiding volgen. Het bestuur wil deze leden graag ook betrekken bij de 

vereniging, om ze zo na hun studie meer betrokken te houden bij de vereniging. 

Uit ervaring van het bestuur blijkt dat afstudeerders een interessante doelgroep vormen om te 

benaderen, omdat deze groep gemeenschappelijke doelen heeft, en ook bezig is met oriëntatie op 

de arbeidsmarkt. Het bestuur zal daarom in samenwerking met Inter-Actief een activiteit organiseren 

om afstudeerders samen te brengen met alumni. Het doel hiervan is kennisuitwisseling tussen de 

afstudeerders en alumni. 

Dit jaar zal er op zaterdag 12 november een pilot van deze activiteit worden georganiseerd. Deze zal 

bestaan uit een lezing / workshop van iemand die pas is afgestudeerd, gevolgd door een borrel en/of 

diner om ervaringen uit te wisselen. De doelgroep van deze activiteit bestaat uit studenten die bezig 

zijn met afstuderen, of binnen een half jaar gaan afstuderen.  

Mocht de pilot succesvol zijn, dan zal de activiteit twee keer per jaar georganiseerd worden, zodat 

alle afstudeerders deel kunnen nemen. Er zal een commissie gevormd worden voor deze activiteit. 
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6. Scriptieprijs 
Ieder jaar reikt ENIAC de scriptieprijs uit aan de student die het afgelopen collegejaar de kwalitatief 

meest hoogstaande scriptie van de afdeling Informatica aan de faculteit EWI heeft geschreven. De 

voorbereidingen voor de nominaties zijn inmiddels gestart. Het streven is om de uitreiking van de 

prijs plaats te laten vinden tijdens het evenement voor afstudeerders op 12 november, of tijdens de 

UT Alumnidag op 26 november. 

7. Jaarboek 
Een jaarboek zien we als een waardevolle toevoeging aan ENIAC. Hier kunnen leden gemakkelijk zien 

wat oude medestudenten allemaal zijn gaan doen in het bedrijfsleven. We zullen er dan ook naar 

streven om in de komende jaren een jaarboek uit te brengen. De exacte plannen hierom zullen later 

pas invulling krijgen. 

8. Website 
Op korte termijn zullen we wat veranderingen doorvoeren op de website als ondersteuning voor een 

soepelere lidmaatschapsprocedure.  Daarnaast zullen we op de website aanwezige informatie goed 

doorlichten en kijken of de informatie die op de website consistent, up-to-date en nuttig voor alumni 

en potentiele alumni is.  

 

 

 

Activiteitenagenda ENIAC 2011 
Zet de aankomende ENIAC-activiteiten alvast in je agenda! 

10 september 2011 ALV 2011 + Raften, Zoetermeer 

12 november 2011 Activiteit voor afstudeerders, Enschede 

Uitreiking scriptieprijs 2010/2011 

26 november 2011 UT50: Alumnidag, Enschede 

25 februari 2012 ALV 2012 + informele activiteit 

 


