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Conceptnotulen ALV 19 Juni 2019

Locatie (Location) Vergaderzaal 5, Bastille te Enschede

Aanwezig (Present) Xadya van Bruxvoort (Chairwoman), Hessel Bierma (Secretary), Marloes ten
Hage (Treasurer), Thijs Dortmann (Helpdesk- en Abusecoördinator), Koen Zandberg, Wendo5

Beuker, Bob van den Vijver, Tobias Feijten, Erik Frentrop, Pieter Staal, Joris de Leeuw, Daniël
Huisman, Silke Hofstra, Frans van Dijk, Floris Breggeman, Jonathan Juursema, Yoeri Otten,
Maaike Keurhorst, Jonathan Matarazzi, Willem Mulder

Machtigingen (Authorizations) Wouter Kobes machtigt Xadya van Bruxvoort

Wouter Kobes authorizes Xadya van Bruxvoort10

Afmeldingen (Cancellations) None

1 Opening

De vergadering wordt geopend om 20:16. Xadya van Bruxvoort is gemachtigd door Wouter Kobes
waardoor er in totaal 21 stemmen aanwezig zijn op de ALV. Er zijn geen aanwezigen zonder stemrecht.

The meeting is opened at 8:16PM. Wouter Kobes has authorized Xadya van Bruxvoort to vote in his15

name, this means that there are 21 votes represented during the GMM. All persons present have the
right to vote during the GMM

2 Determining Agenda

Er worden geen agendapunten toegevoegd.

Nothing is added to the Agenda.20

3 Proceedings previous GMM

Wendo geeft aan dat in de notulen op pagina 1 ontbreekt wie er tijdens de ALV aanwezig waren.
Hessel geeft aan dat de verkeerde versie van de notulen is geprint. De juiste versie van de notulen
wordt gepubliceerd op de website van SNT.

Er zijn geen verdere opmerkingen. De Notulen worden goedgekeurd op de voorwaarde dat de versie25

met de aanwezigenlijst wordt gepubliceerd.
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Wendo indicates that on page 1 of the minutes, the list of attendees is missing. Hessel explains that
this is due to the fact that the wrong version of the minutes was printed. The correct version of the
minutes will be published on the website of SNT.

There are no further comments about the minutes. The minutes are approved on the condition that30

the right version including list of attendees will be published.

4 Announcements by the board

4.1 WESP

WESP is nu bijna helemaal over naar Hornet, alleen WESP-OLI nog niet. [Er wordt geklapt en
gejuicht] Erik vraagt of er al zicht is op wanneer WESP-OLI over zal gaan. Xadya heeft uitgebreid35

geprobeerd contact op te nemen met de beheerders van WESP-OLI, onder andere door contact op te
nemen met de verenigingen in Delft die WESP-OLI gebruiken, maar niemand heeft contactgegevens
van de betreffende personen. Het contact opnemen wordt nu gestaakt. Op 1 juli 2019 verloopt
het SSL-certificaat en tijdens onderhoud wordt de server mogelijk uitgezet. Er wordt overlegd om
eventueel Hornet als 4TU dienst te gaan aanbieden voor andere tarieven, zodat verenigingen van40

andere universiteiten over kunnen stappen naar Hornet.

WESP has almost completely been transferred to Hornet, only WESP-OLI is left. This last transfer
has turned out to be somewhat problematic as there seems to be no way to get into contact with the
administrator of WESP-OLI. Multiple attempts to contact this person have been made, so far without
success. The SSL Certificate will expire on July 1st and possibly the server will be shut down during45

maintenance. At the moment, it is being discussed with the university to start offering a 4TU wide
Hornet service, with slightly different prices, such that associations themselves can transfer to Hornet

5 Policy review

Er zijn geen opmerkingen over de beleidsevaluatie. De beleidsevaluatie wordt goedgekeurd.

There are no remarks about the policy review. The policy review is approved.50

6 Financial report 2018

Wendo merkt op dat er een positief resultaat is geboekt terwijl het eigen vermogen niet is toegenomen
en vraagt zich af hoe dat zit. Tobias geeft aan dat de discrepantie precies het bedrag van een nog niet
betaalde factuur aan ICTS is. Deze factuur staat onder de post “debiteuren ICTS”. Wendo geeft aan
dat het dan wel netjes zou zijn om dit iets duidelijker te maken in het verslag.55

Het financieel jaarverslag 2018 wordt goedgekeurd.

Wendo remarks that there is a positive result at the end of 2018, but that the equity doesn’t increase
with the same amount and he wonders why this is. Tobias answers that this difference is due to an
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unpaid invoice to ICTS. This is mentioned under “debiteuren ICTS” in the report. Wendo indicates
that it would be better to mention this a bit clearer in the report.60

The financial report for 2018 is approved.

7 Change of the Board

Xadya van Bruxvoort, Hessel Bierma, Marloes ten Hage en Thijs Dortmann worden gedechargeerd.

Gechargeerd worden:

Xadya van Bruxvoort Voorzitter
Maaike Keurhorst Secretaris
Daniël Huisman Penningmeester
Jonathan Matarazzi Helpdesk- en Abusecoördinator

65

Xadya van Bruxvoort, Hessel Bierma, Marloes ten Hage and Thijs Dortmann are discharged of their
duties and Xadya van Bruxvoort, Maaike Keurhorst, Daniël Huisman and Jonathan Matarazzi are
charged as chairman, secretary, treasurer and helpdesk & abuse coordinator resp.

8 Change board of advisors

Bob en Silke vragen of het hebben van een RvA bevalt. Xadya geeft aan dat niet super vaak contact70

nodig is, maar als er problemen zijn waarvan het bestuur niet meer weet hoe ze het moeten aanpakken
is er een groep die weten dat ze dat soort vragen kunnen verwachten.

Bob and Silke ask what it is like to have an RvA. Xayda indicated that contact is not often necessary,
but if there are things which the board cannot deal with alone, it is really nice to have a group of
people who know they can expect these kinds of questions.75

Silke Hofstra, Wouter Bakker, Erik Frentrop, en Martijn Verkleij worden gedechargeerd. Silke Hofstra,
Wouter Bakker, Erik Frentrop, en Martijn Verkleij worden gechargeerd.

Silke Hofstra, Wouter Bakker, Erik Frentrop, and Martijn Verkleij are discharged. Silke Hofstra, Wouter
Bakker, Erik Frentrop, and Martijn Verkleij are charged.

9 KCC80

Jonathan Juursema en Tobias Feijten worden gedechargeerd. Maxim de Leeuw, Wendo Beuker en
Tobias Feijten worden gechargeerd.

Jonathan Juursema and Tobias Feijten are discharged and Maxim de Leeuw, Wendo Beuker and Tobias
Feijten are charged.
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10 Policy Board85

10.1 Communication

Silke vraagt over welke mailing list het gaat. Xadya geeft aan dat het al een tijdje het idee is om
een maillijst te maken voor mensen op de UT die het interessant vinden om technische nieuwtjes te
krijgen. Momenteel zijn de contactgegevens bekend van de mensen die nodig zijn om die mailinglist
te promoten. Wel moet het maken van de mailinglist nog gebeuren.90

Silke asks what the mailing list mentioned is. Xadya indicates that it has been an idea for a while to
create a mailing list for people on the UT who are interested in technical news. At the moment the
contact information is known and it is possible to promote the mailing list. However, the mailing list
still needs to be created.

10.2 Promotion95

Frans vraagt of er nieuwe goodies komen. Koen vraagt welke goodies. Xadya geeft aan dat dat nog
een geheim is.

Frans asks if there will be new goodies. Koen asks which goodies. Xadya indicated that it is still a
secret.

10.3 Structure & Documentation100

Niks aan te merken.

No questions about this part.

10.4 General

Willem geeft aan dat het Engels moet worden verbeterd. Xadya geeft aan dat het geen optie is om
het in het Nederlands te doen, aangezien een groot gedeelte van leden niet Nederlandstalig is. Xadya105

vraagt om taal en spelfouten op te sturen.

Willem indicated that the English used should be improved. Xadya indicates that it is not an option to
make the GMM Dutch due to the fact that a big number of members are non-Dutch people. Xadya
asks to send mistakes regarding language and spelling via the mail.

De policy of the board wordt goedgekeurd.110

The policy of the board is approved.

10.5 Other Appended Items

Zijn er niet.

Are not there.
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11 Question115

Tobias: Heeft het bestuur er zin in? Bestuur geeft ja aan.

Tobias asks if the board is excited. Board indicated that they are.

Bob vraagt of het bier koud staat? Volgens Xadya als het goed is wel.

Bob asks if the beer is cold. Xadya indicates that is should be.

Erik vraagt hoeveel leden en hoeveel actief leden SNT heeft. Hessel geeft aan dat SNT 4221 leden120

heeft en, volgens ldap, 59 actieve leden heeft. Dit is alleen niet heel geloofwaardig. Het actieve
ledenaantal wordt daadwerkelijk geschat tussen 20 en 35.

Erik wonders how many members and active members there are. Hessel indicated that SNT has 4221
members and, according to ldap, 59 active members. However this number of active members is
unlikely. The actual active member number is estimated between 20 and 35.125

Silke vraagt of het bestuur van plan is om duidelijk in beeld te krijgen hoeveel actieve leden er
daadwerkelijk zijn. Xadya geeft aan dat dit een goed plan is en ze ook door de lijst met commissies
wil gaan omdat er ook enkele commissies zo goed als inactief zijn.

Silke asks if the board is planning on getting a better insight on the amount of active members. Xadya
indicated that this would be a good idea and would also want to look at all the committees to see if130

the almost inactive committees are still doing anything on the background.

12 Sluiting

Xadya sluit de vergadering om 20:52.

Xadya closes the GMM at 20:52.
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