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Conceptnotulen ALV 19 Juni 2019

Locatie (Location) Vergaderzaal 5, Bastille te Enschede

5

10

Aanwezig (Present) Xadya van Bruxvoort (Chairwoman), Maaike Keurhorst (Secretary), Daniël
Huisman (Treasurer), Jonathan Matarazzi (Helpdesk- en Abusecoördinator), Yoeri Otten, Daniel Huisman, Joris de Leeuw, Floris Breggeman, Noah Goldsmid, Jochem Bleeker, Pieter Staal,
Koen Zandberg, Silke Hofstra, Wendo Beuker, Maxim de Leeuw, Thijs Dortmann, Gijs van Rhijn,
Laura Beunk, Renske Martine Blaas, Bob van de Vijver, Kevin Alberts, Tobias Feijten, Willem
Mulder, Jeroen van Ingen, Frans van Dijk.
Machtigingen (Authorizations) Erik Frentrop machtigt Bob van de Vijver
Erik Frentrop authorizes Bob van de Vijver
Afmeldingen (Cancellations) None

1

15

Opening

Xadya vraag of er mensen op tegen zijn de ALV te continueren in het Nederlands. Niemand is hier op
tegen. Vervolgens opent Xadya de vergadering om 20:13. Bob van de Vijver is gemachtigd door Erik
Frentrop, waardoor er 23 stemmen totaal op de ALV aanwezig zijn.
Xadya asks if anybody has any objections on continuing the GMM in Dutch. Nobody objects. Xadya
opens the GMM at 20:13. Erik Frentrop has authorized Bob van de Vijver. In total there are now 23
votes.

20

Xadya laat weten dat ze de laatste trein moet halen.
Xadya announces that she needs to make it in time for the last train

2

Determining Agenda

Xadya laat weten dat budget plan niet punt zes hoort te zijn, maar naar punt tien hoor te staan.
Xadya lets everybody know that the budget plan should not be point six, but after point ten.

25

3

Proceedings previous GMM

Er zijn geen vragen.
1
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There are no questions.
De notulen zijn goedgekeurd.
The mintes are approved.

30

4
4.1

35

40

45

Announcements by the board
Contract Negotiations

Xadya geeft aan dat het bestuur een overkoepelende mededeling heeft. Momenteel it SNT in onderhandelingen doordat het contract is per mail opgezegt door LISA eind augustus. SNT bestuur is bezig
met vormen nieuw contract en hoopt voor 1 januari dit contract te hebben. Afgelopen half jaar veel
tijd gekost waardoor dit is ook te zien in policy review. Xadya geeft aan dat het bestuur alles gedaan
heeft zoals ze denken dat het zal zijn. Mocht het anders uitpakken, dan komt er nog een alv. Xadya
vraagt of vragen zijn. Er zijn geen vragen.
Xadya indicated that the board has an overarching announcement. At the moment SNT is in contract
negotiations with LISA, because LISA has ended the contract in August via mail. The board of SNT
has been busy trying to form a new contract and they hope to have this achieved by the first of Januari.
The past half year this process has taken up a lot of time, which can also be seen in the policy review.
Xadya indicated that the board has prepared everything, the way that they expect it to go. If things
go differently, there will be an additional GMM. Xadya wonders if there are any questions. There are
none.

5
5.1

Policy review
Introduction

Geen vragen.
No questions.
5.2
50

Communication

Geen vragen.
No questions.
5.3

55

Promotion

Silke vraagt wat de geheime items waren in de afgelopen notulen, aangezien het hier niet terug komt.
Xadya geeft aan dat dat de badeenden waren. Er wordt aangegeven dat dit er wel in zou moeten
staan.
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Silke wonders what the secret items were which were mentioned in the minutes, since they are not
described here. Xadya indicated that these are the badducks. It is determined that these should be in
there.
60

Koen merkt op dat het UToday artikel ook veel promotie heeft opgeleverd. Xadya geeft aan dat dat
erin staat.
Koen states that the UToday article has also resulted in a lot of promotion. Xadya states that that is
also mentioned in the bit.
5.4

Structure/Documentation

Geen vragen.
65

No questions.
De beleidsevauatie wordt goedgekeurd onder de voorwaarde dat de badeenden ook genoemd worden
onder het stuk pomotion.
The policy review is approved with the remark that the badducks are also mentioned.

6
70

Budgetplan

Dit is verplaatst na punt tien.
This has been moved after point ten.

7

Change of the Board

Er werd aan de kandidaatsbestuursleden gevraagd om zich voor te stellen, dit deden zij.
75

Xadya van Bruxvoort, Maaike Keurhorst, Daniël Huisman en Jonathan Matarazzi worden gedechargeerd.
Gechargeerd worden:
Maaike Keurhorst Voorzitter
Renske Blaas
Secretaris
Daniël Huisman
Penningmeester
Kevin Fokertsma Helpdesk- en Abusecoördinator
The candidate board members were asked to introduce themselves, which they did.

80

Xadya van Bruxvoort, Maaike Keurhorst, Daniël Huisman and Jonathan Matarazzi are discharged of
their duties and Maaike Keurhorst, Renske Blaas, Daniël Huisman and Kevin Folkertsma are charged
as chairman, secretary, treasurer and helpdesk & abuse coordinator resp.
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8

Change board of advisors

Silke Hofstra, Wouter Bakker, Erik Frentrop, en Martijn Verkleij worden gedechargeerd. Silke Hofstra,
Wouter Bakker, Erik Frentrop, Xadya van Bruxvoort en Martijn Verkleij worden gechargeerd.
85

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

9

KCC

Maxim de Leeuw, Wendo Beuker en Tobias Feijten worden gedechargeerd. Maxim de Leeuw, Wendo
Beuker en Tobias Feijten worden gechargeerd.
90

Maxim de Leeuw, Wendo Beuker en Tobias Feijten are discharged and Maxim de Leeuw, Wendo Beuker
and Tobias Feijten are charged.

10
10.1

95

100

105

110

Policy Board
Contract negotiations

De verlenging van een half jaar van de contractonderhandelingen is om ons als bestuur meer ruimte te
geven, zodat de onderhandelingen goed verlopen in plaats van gehaasd. Erik vraagt of de prioriteiten
duidelijk zijn wat betreft services en welke prioriteiten SNT heeft. Het bestuur geeft aan dat zij bereid
zijn concessies te doen op helpdesk en Abuse. Waar SNT niet meer Abuse doen en de helpdesk
met minder uren per week verder gaat. LISA zegt alternatieven te hebben, SNT wil kijken of deze
alternatieven goed zijn voor leden en gebruikers. Zolang dit niet duidelijk is, behouden wij onze services.
Het doel is dat er voor verenigingen zo min mogelijk veranderd, zij mogen hier niet onder leiden. De
focus ligt op Hornet, vColo en Colo.
The extension of half a year of contract negotiations is to give us as a board a bit more room, such
that the negotiations are done well rather than hastily. Erik asks whether the priorities are clear with
regard to services and what priorities SNT has. The board indicates that they are willing to make
concessions on helpdesk and Abuse. Where SNT no longer does Abuse and the helpdesk continues
with fewer hours per week. LISA says it has alternatives, SNT wants to see if these alternatives are
good for members and users. As long as this is not clear, we will keep our services. The aim is that
as little as possible changes for associations, they should not suffer from this. The focus is on Hornet,
vColo and Colo.
10.2

Promotion

Geen vragen
No questions
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10.3

115

120

Documentation

De laatste zin (“ Lastly, we would still like to plan for certain events, such as the birth of a child of a
(former) SNT member, marriage of a (former) SNT member and death of a (former) SNT member
as described in the previous policy plan”) is ter voorbereiding voor besturen na het huidige. Het gaat
om documentatie over hoe je omgaat met bepaalde evenementen. Xadya wil SNT rompertjes als er
een kind geboren wordt.
The last sentence (“Lastly, we would still like to plan for certain events, such as the birth of a child of
a (former) SNT member, marriage of a (former) SNT member and death of a (former) SNT member
as described in the previous policy plan”) is for future boards. It is about documentation about how
to act when these certain events happen. Xadya would like SNT onesies when a child is born.
Met de toevoeging van het sturen van SNT rompertjes bij de geboorte van een kind wordt het Policy
Plan goedgekeurd.

125

With the addition of sending SNT onesies when a child is born, the Policy Plan has been approved.

Budget plan 2020

130

135

Daniël geeft een korte inleiding. Hij geeft aan dat er bij de volgende ALV zal een nieuwe begroting
gepresenteerd zal worden, omdat we er wel vanuit kunnen gaan dat het contract gaat veranderen. De
KCC stelt een aantal vragen en geeft aan dat het fijn zou zijn als ze in het vervolg eerder voor de
ALV gecontact zouden kunnen worden. Er wordt gehamerd op goedkeuring van de begroting, met
voorgestelde wijzigingen en mits na de contractonderhandelingen het contract niet meer dan 10%
afwijkt van het huidige voorstel. Mocht dit toch zo zijn, wordt een nieuwe begroting opgesteld.
Daniël gives a short introduction. He mentions that there will probably be a new budget at the next
GMM, since we can assume the contract will change. The KCC asks a couple of questions and asks
if the budget can be sent to them earlier next time. It is hammered upon that the budget it approved
with proposed changes and that the budget after contract negotiations will differ no more than 10%
from the current proposal. Should this be the case a new budget will be made.

11

Other appended items

Niet aanwezig.
140

There were none.

12

Question

Er werd gevraagd of er uitgezocht kan worden wie de actieve leden zijn en hoe actief deze leden zijn.
Het bestuur gaat hiermee bezig. Wendo vraagt of hij buitengewoon lidmaatschap mag omdat hij in
de KCC zit. Dit mag.
145

It was asked whether it is possible to find out who the active members are and how active these
5
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members are. The board will be working on this. Wendo asked if he could become an extraordinary
member, since he is in the KCC. This is approved.

13

Sluiting

Maaike sluit de ALV om 21:03.
150

Maaike closes that GMM at 21.03 o’Clock.

6

