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1 Inleiding 
In dit jaarverslag kijken we terug op het verenigingsjaar 2013. Een jaar waarin het doel was om de 

ingezette lijn door te zetten, en de vereniging meer continu te maken door taken zoveel mogelijk 5 

over te dragen aan commissies.  

We kijken daarbij terug op een jaar waarin de geplande activiteiten grotendeels doorgang hebben 

gevonden, mede dankzij de ondersteuning door (nieuwe) commissies. Zij gaven ons als bestuur het 

vertrouwen en de rust op een goede organisatie en mooie opkomst.  

Ook de voor onze vereniging zo belangrijke contacten met de universiteit en Inter-Actief hebben 10 

verder vorm gekregen. Zo wordt er bijvoorbeeld gewerkt aan een specifiek alumnibeleid, waarin de 

samenwerking tussen de universiteit, Inter-Actief en ENIAC dient als ‘good practice’ voor andere 

studie- en alumniverenigingen.  

Als bestuur kijken we tevreden terug op onze bestuursperiode. We hebben daarin onze ambities 

bereikt: de vereniging zit weer stevig in het zadel en bestaat uit een enthousiaste club van Twentse 15 

alumni. Maar er is natuurlijk potentie voor nog veel meer moois. Wij geven de verenigingshamer 

daarom met vertrouwen door aan Sjoerd, Jasper en Mark. We wensen hen en de vereniging mooie 

jaren toe! 

Het bestuur van ENIAC, 

Johan Noltes 20 

Rick Leunissen 

Mark Steunenberg 

2 Communicatie 
Afgelopen jaar is het communicatieplan dat in 2012 is opgesteld doorgezet. Hierbij is de website de 

centrale plek voor informatie. In de Buzz, LinkedIn, Twitter en Facebook wordt hierbij naar de 25 

website verwezen om meer exposure te creëren. Naast de communicatie rondom activiteit heeft dit 

jaar ook de blog rondom het Scholarship een plek ingenomen op de website en social media. 

3 Commissies 
Omwille van de continuïteit van de vereniging en de tijdsbesteding van het bestuur was het streven 

om in 2013 een aantal verantwoordelijkheden over te dragen naar commissies. Afgelopen jaar zijn 30 

naast de KasCo de volgende commissies ingevuld: 

 Website (al bestaand) 

 Scriptieprijs en afstudeerdersevent 

 Informele activiteitencommissie 
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Om de actieve leden te bedanken voor hun inzet heeft ENIAC een actieve leden bedank etentje 

georganiseerd.  

Het is helaas niet gelukt om de volgende commissies te vullen: 

 Inhoudelijke activiteit 

 I/O Vivat 5 

We adviseren om aankomend jaar nogmaals te proberen deze verantwoordelijkheden in een 

commissie onder te brengen. 

Het is goed bevallen om een aantal verantwoordelijkheden over te dragen naar commissies. Hierbij 

moeten we opmerken dat de communicatie vanuit het bestuur hierbij van belang is en in sommige 

gevallen beter had gekund. 10 

4 ENIAC Scholarship 
Afgelopen jaar is het eerste jaar dat het ENIAC Scholarship is uitgereikt. Het doel van het ENIAC 

Scholarship is om studenten te stimuleren een afstudeeropdracht, een stageopdracht of vakken in 

het buitenland uit te voeren. Initieel viel het aantal aanmeldingen voor het Scholarship tegen. Na het 

verplaatsen van de deadline is het alsnog mogelijk geweest het Scholarship uit te reiken.  15 

De jury heeft op basis van de aanmeldingen het Scholarship uitgereikt van Jonas van den Boogaard 

en Mark Jochemsen. Zij hebben maandelijks een blog aangeleverd en eenmalig een I/O Vivat artikel 

aangeleverd over hun buitenland ervaringen.  

Op basis van de positieve ervaringen heeft het bestuur in overleg met de opleiding besloten het 

Scholarship door te zetten. Inmiddels is de deadline voor aanmelden gesloten en zijn er voldoende 20 

aanmeldingen binnen. 

5 Samenwerking met Inter-Actief en Universiteit Twente 
Afgelopen jaar is de samenwerkingsovereenkomst met Inter-Actief om onze gemeenschappelijke 

doelstellingen te bereiken weer met een jaar verlengd. In deze overeenkomst zijn afspraken 

vastgelegd rondom de I/O Vivat, afstudeerders, toegankelijkheid van activiteiten en 25 

communicatie/promotie. Daarnaast heeft ENIAC in de I/O Vivat zowel de terugkerende column als 

een aantal inhoudelijke artikelen aangeleverd.  

Met de Universiteit Twente, en het alumnibureau in het bijzonder, zijn afgelopen jaar de contacten 

voortgezet. Zoals beoogd is er een mailinglijst opgesteld voor “betrokken alumni” om de 

Universiteit/Faculteit te ondersteunen als zij input van alumni nodig heeft, bijvoorbeeld rondom de 30 

accreditatie of promotie. 
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6 Overzicht Activiteiten 
Afgelopen jaar zijn de volgende activiteiten georganiseerd. 

ALV + Curlingclinic (2 februari 2013) 

Tijdens de ALV heeft het bestuur het beleid en de begroting voor het jaar 2013 gepresenteerd. Na de 

ALV vond in de IJsbaan Twente een curlingclinic plaats. Na een korte uitleg van de theorie en de 5 

regels trokken de 30 deelnemers speciale curlingschoentjes aan om zich op het ijs te wagen. Waar 

iedereen in het begin nog instabiel de curlingbaan over probeerde te lopen waren er aan het eind 

van de curlingclinic al een paar echte talenten te ontdekken. Na een korte wedstrijd op de 

curlingbaan is de curlingclinic afgesloten met een stamppotbuffet en een gezellig borrel.  

Workshop zandsculpturen (26 oktober 2013) 10 

Tijdens deze activiteit kregen alle alumni de kans zich te storten op een kinderdroom: het bouwen 

van zandsculpturen. Wat de deelnemers al gauw leerden was dat regulier zand op het nabijgelegen 

strand bij lange na niet geschikt was om de bouwwerken te maken zoals die aan het eind opgeleverd 

moesten worden. Na eerst zelf een kist zeer strak te hebben gevuld brak het boetseren 

daadwerkelijk aan. Onder de uiteindelijke kunstwerken bevonden zich o.a. een clown, kastelen, de 15 

kerk op de oude markt en het Colosseum. Na het harde werk was het tijd voor een borrel met hapjes, 

waarna spontaan onder de deelnemers nog het idee ontstond om een hapje te eten bij een 

naastgelegen restaurant. 

Afstudeerdersevent + uitreiking ENIAC Scriptieprijs 2013 (30 november 2013) 

Het jaarlijks terugkerend afstudeerdersevent heeft ook dit jaar weer plaats gevonden. Dit evenement 20 

wordt georganiseerd voor studenten die (bijna) bezig zijn met afstuderen om ervaringen, tips en 

valkuilen met elkaar uit te wisselen. Tijdens het ENIAC Afstudeerdersevent ontving winnaar Christina 

Höfer uit handen van juryvoorzitter Vic van Dijk een kunstwerk en een cheque van €500. De jury 

complimenteert ook de overige genomineerden met de hoogwaardige scripties.  

Bedrijfsbezoek Bol.com (12 december 2013, in samenwerking met alumnikring Utrecht) 25 

De alumnikring Utrecht organiseerde op 12 december een bedrijfsbezoek bij bol.com. Alumnus 

Frederieke Ubels (TBK’90) werkt als Manager IT innovatieproces bij bol.com en heeft aangeboden dat 

ook leden van ENIAC van harte welkom waren bij deze bedrijfspresentatie. Hierbij is er besproken 

hoe innovatie en day-to-day operatie hand in hand gaan binnen bol.com. 

Ledeninitiatief 30 

Er is dit jaar geen gebruik gemaakt van het ledeninitiatief. 

7 Overzicht commissies 
Dit jaarverslag sluit af met een overzicht van de commissies die in 2013 actief waren: 

Informele activiteitencommissie 

 Chris Aukema 35 

 Ruud Verbij 

 Sander van den Bosch 

Scholarship (beoordelingscommissie) 

 Arend Rensink 
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 Michel Jansen 

 Bas Overvelde 

Afstudeerdersevent 

 Mark Oude Veldhuis 

 Jasper Kuperus 5 

 Ernst Fluttert 

Scriptieprijs (jury) 

 Vic van Dijk 

 Kees Mastenbroek 

 Rom Langerak 10 

Website 

 Christian Peper 

KasCo 

 Eelco Bredenhoff 

 Epco Maat 15 

 Francis Henninger 

Wij bedanken alle actieve leden voor hun inzet voor de vereniging! 


