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Conceptnotulen ALV 15 december 2020

Locatie (Location) Online

Aanwezig (Present) Maaike Keurhorst (Chairwoman), Renske Blaas (Secretary), Daniël Huisman
(Treasurer), Kevin Folkertsma (Helpdesk- en Abusecoördinator), Jelle Hamoen, Yoeri Otter, Sem5

Reuver, Joris de Leeuw, Bob van de Vijver, Thijs Dortmann.

Machtigingen (Authorizations) Geen.

none.

Afmeldingen (Cancellations) Geen.

none.10

1 Opening

Maaike vraagt of er mensen op tegen zijn de ALV te continueren in het Nederlands. Niemand is hier op
tegen. Vervolgens opent Maaike de vergadering om 20:05. Er 8 stemmen totaal op de ALV aanwezig.

Maaike asks if anybody has any objections on continuing the GMM in Dutch. Nobody objects. Maaike
opens the GMM at 20:05. In total there are 8 votes.15

2 Determining Agenda

De agenda werd goedgekeurd zonder veranderingen.

The agenda was approved without any alterations.

3 Proceedings previous GMM

Geen vragen.20

No questions.

De notulen zijn goedgekeurd.

The minutes are approved.
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4 Policy review

4.1 Contract negotiation25

Yoeri vraagt of het sluiten van de helpdesk gepland was met de contractonderhandelingen. Maaike
legt uit dat het niet gepland was, maar dat het geen probleem is door de vermindering van vragen voor
de helpdesk onder het nieuwe contract.

Yoeri asks whether the closing of the helpdesk was intended when going into contract negotiations.
Maaike explains that is was not intended, but since there was a large decline in questions for the30

helpdesk with the new contract, it is not a problem.

4.2 Future of SNT

Geen vragen.

No questions.

4.3 Prospect for new members35

Geen vragen.

No questions

4.4 Documentation

Geen vragen.

No questions.40

De beleidsevauatie wordt goedgekeurd.

The policy review is approved.

5 Change of the board

Sem en Jelle stellen zichzelf voor. Bob vraagt hoe ze bij SNT zijn gekomen om KB te worden. Kevin
vraagt zich af of de term ”Helpdeskcoördinator” nog wel geschikt is. Bob stelt voor om de term45

”Algemene bestuursfunctie” te gebruiken.

Sem and Jelle introduce themselves. Bob asks how they came to be CB at SNT. Kevin wonders whether
the term ”Helpdeskcoordinator” is still suitable. Bob suggests using the term ”general boardmember”
would be more suitable.

Het nieuwe bestuur wordt goedgekeurd en de volgende veranderingen vinden plaats:50

The new board is approved and the following changes occur:
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Maaike Keurhorst, Daniël Huisman, Kevin Folkertsma en Renske Blaas worden gedechargeerd.

Gechargeerd worden:

Daniël Huisman Voorzitter
Renske Blaas Secretaris
Sem Reuver Penningmeester
Jelle Hamoen Algemeen bestuurslid

Maaike Keurhorst, Daniël Huisman, Kevin Folkertsma and Renske Blaas are discharged of their duties55

and Daniël Huisman, Renske Blaas, Sem Reuver and Jelle Hamoen are charged as chairman, secretary,
treasurer and general boardmember respectively.

6 Change of board of advisors

Er wordt opgemerkt dat Xadya ook gedecharcheerd moet worden.

It is noted that Xadya should be discharged as well.60

Met deze verandering goedgekeurd wordt de change of board of advisors goedgekeurd. Silke Hofstra,
Wouter Bakker, Erik Frentrop, Xadya van Bruxvoort and Martijn Verkleij worden gedechargeerd en Silke
Hofstra, Wouter Bakker, Erik Frentrop, Xadya van Bruxvoort en Martijn Verkleij worden gechargeerd.

With above-mentioned changes the change of board of advisors is approved. Silke Hofstra, Wouter
Bakker, Erik Frentrop, Xadya van Bruxvoort and Martijn Verkleij are discharged and Silke Hofstra,65

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

Bob vraagt of het (de)chargeren van de RvA strict nodig is op de ALV. Daniël komt tot de conclusie
dat dat niet nodig is, gezien de RvA niet verantwoordelijk is voor stukken op de ALV. Vanaf nu zullen
veranderingen in de RvA aangekondigd worden, maar zij zullen niet meer ge(de)chargeerd worden in
de ALV.70

Bob asks whether it is strictly necessary to (dis)charge the board of advisors in the GM. Daniël concludes
that it is not necessary, since the board of advisors is not responsible for any GM documents. From
now on the GM will be informed of changes in the board of advisors, but they will no longer be
(dis)charged.

7 Change of KCC75

Maxim de Leeuw, Wendo Beuker en Tobias Feijten worden gedechargeerd. Yoeri Otten, Jonathan
Matarazzi en Tobias Feijten worden gechargeerd.

Maxim de Leeuw, Wendo Beuker en Tobias Feijten are discharged and Yoeri Otten, Jonathan Matarazzi
and Tobias Feijten are charged.
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8 Policy Board80

8.1 Future of SNT

Geen vragen.

No questions.

8.2 Prospect for new members

Geen vragen. No questions.85

8.3 Communication to external parties

Bob vraagt of er al ideeën zijn. Daniël legt uit dat er een plannetje is, maar dat dat nog niet overlegd
is. Bob zegt dat WESP vroeger een ticketing systeem had. Verder geen vragen.

Bob asks whether there are already plans for this. Daniël explains that he already has a little plan, but
that this plan has not been communicated yet. No further questions.90

8.4 Documentation

Geen vragen.

No questions.

Het Policy Plan is goedgekeurd.

The Policy Plan has been approved.95

9 Budget 2021

Daniël legt uit dat dit budget een joined effort van Daniël en Sem is, omdat een groot deel van budget
al af moest zijn voordat Sem KB werd.

Daniël explains that this budget was a joined effort between Daniël and Sem, since the budget already
needed to be largely completed before Sem became CB.100

Yoeri vraagt wat er wordt er bedoeld met de laatste zin van de uitleg. Die 3500 euro is voor servers en
workstations die we gaan kopen, dat is niet extra uitgetrokken want het was gepland. Er is een deel
uit reserveringen gehaald om vermindering van het geld vanuit LISA op te vangen. Bob vraagt of dit
ook betekent dat LISA niet meer uitgenodigd wordt voor borrels. *gelach*.

Yoeri asks what is meant by the last sentence of the explanation. That 3500 euros is for servers and105

workstations that are planned to be purchased, it is not an extra, as it was already planned. Part of
the reservations has been withdrawn to deal with the amount of money we get less from LISA. Bob
asks if this also means that LISA is no longer invited to drinks. *laughter*.
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Bob vraagt waarom er nog geen tijdelijke resultaten 2020 in staan. Daniël zegt dat dit deels ligt aan
Corona en deels aan andere dingen. Er was ook weinig invloed omdat er bijna niks uitgegeven is door110

Corona.

Bob asks why there are no intermediate results for 2020 in the budget. Daniël says this is partly
because of Corona and partly because of other things. It is not of much influence, as the spendings
were low due to Corona.

Bob vraagt of het geld dat over is van 2020 niet kunnen gebruiken voor 2021. Yoeri denkt dat dat115

niet nodig is en zeker niet voor vaste uitgaven.

Bob asks whether we could use the money that is leftover from 2020 for 2021. Yoeri doesn’t think
this is necessary, especially not for fixed expenses.

Yoeri merkt op dat bij reserveringen 2021 moet staan in plaats van 2020.

Yoeri notes that at ”reserveringen” the year should be 2021 and not 2020.120

Er is een spelfout in de limieten die een kolom zijn opgeschoven.

There is a spelling mistake in ”limieten” they appear to have jumped a column.

Yoeri merkt op dat het fijn zou zijn als de penningmeester beter contact onderhoud met de KCC.
Daniël legt uit dat hiervoor een KCC chat is opgericht.

Yoeri states that it would be nice if there was better contact between the treasurer and the KCC.125

Daniël states that a groupchat has been made for the KCC.

Verder geen vragen.

No further questions.

Met de bovengenoemde veranderingen is de begroting voor 2021 goedgekeurd.

With the above mentioned changes the budget for 2021 is approved.130

10 Other appended items

Niet aanwezig.

There were none.

11 Question

Bob zegt dat hij blij is met het nieuwe bestuur.135

Bob states that he is happy with the new board.
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12 Sluiting

Daniël sluit de ALV om 20.41.

Daniël closes that GMM at 20.41 o’Clock.
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