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Notulen ALV 27 juni 2016

Locatie Vestingbar (Amphitheater) te Enschede

Aanwezig Erik Frentrop(voorzitter), Roy Kokkelkoren (secretaris, notulist), Karim Kok (penningmeester),
Bob van de Vijver (Helpdesk- en Abusecoördinator), Leron Kok, Willem Mulder, Niels Mejan,5

Erwin Bronkhorst, Koen Zandberg, Jelmer Verkleij, Jorne Kandziora, Frans van Dijk, Lennard
Klein, Noah Goldsmid, Daniel Huisman, Tobias Feijten, Joris de Leeuw

Machtigingen Herwin Weststrate machtigt Jorne Kandziora
Thomas Neele machtigt Koen Zandberg

Afmeldingen10

Opening

Erik Frentrop opent de vergadering om 20:05. Hij vraagt of iedereen zich heeft ingeschreven op de
inschrij�ijst; dat is het geval. Erik vraagt of er personen aanwezig zijn die geen lid zijn van SNT.
Niels Mejan is geen lid van SNT. Erik vraagt of er bezwaar is dat deze personen aanwezig zijn bij de
ALV. Dit is niet het geval. De ALV wordt uitgezonden via een stream op het internet en daar heeft15

niemand bezwaar tegen. Erik vraagt aan Roy of hij machtigingen heeft ontvangen. Roy heeft twee
machtigingen ontvangen: Herwin Weststrate machtigt Jorne Kandziora en Thomas Neele machtigt
Koen Zandberg.

Vaststellen agenda

Jelmer vraagt waar het puntje 'voorstel voor limiteren van reserveringen' wordt behandeld. Erik geeft20

aan het te willen behandelen gedurende de afrekening. Lennard geeft als advies dat dit niet handig
is omdat dit uitgevoerd zal worden door de nieuwe penningsmeester en daarom dus niet door het
oude bestuur behandeld zou moeten worden. Jorne geeft aan dat het handig is om dit bij ingezonden
stukken te behandelen. Het bestuur zal het daarom behandelen bij ingezonden stukken.

Notulen vorige ALV25

Erik last per pagina een leespauze in. Stijl- en spelfouten kunnen onderstreept worden en na de ALV
aan het bestuur worden meegegeven.
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Erwin geeft aan dat op regel 42 er het woord 'rechtvaardigheid' staat wat waarschijnlijk 'rechtsgeldig-
heid' moet zijn.

Frans vraagt zich af of het eerste actiepunt al was uitgevoerd omtrent het meesturen van de notulen30

van de ALV in de nieuwsbrief. Erik geeft aan dat het wel het idee is maar dat wanneer de vorige
nieuwsbrief werd verstuurd dit niet is gedaan omdat de notulen toentertijd niet klaar waren. Frans
vraagt ook of er al iets is gedaan met het tweede actiepuntje omtrent het uitzoeken hoe de uploadlimiet
door LISA is gede�nieerd en hoe dit wordt gecommuniceerd richting de eindgebruiker. Erik geeft aan
dat het SNT bestuur nog steeds bezig is met LISA om hier een nieuw beleid voor te maken en waar35

deze vermeld moet worden.

Tobias vraagt of de vermelding van sticker op regel 69 beter beschreven zou kunnen worden zodat
het voor iedereen duidelijk is wat hiermee wordt bedoeld. Frans meld dat op regel 73 Koen iets zegt
maar dat het handig is om te vermelden welke Koen omdat gedurende de vorige ALV twee Koenen
aanwezig waren. Jorne vraagt zich of er nog daadwerkelijk wat is gedaan met de melding dat er stickers40

aangemaakt zullen worden. Bob geeft aan dat de stickers zijn aangemaakt en verspreid.

Jorne geeft aan dat op regel 121 'woord' is geschreven als 'wordt' waardoor de betekenis van de zin
niet meer klopt en dat deze dus aangepast moet worden.

Frans vraagt zich af wat Erik 'goedgekeurd' op regel 194.

De notulen worden, behoudens verbetering van stijl- en spelfouten en de boven beschreven aanpassin-45

gen, goedgekeurd.

Actiepuntenoverzicht

Er zijn geen actiepunten voortgekomen uit de vorige ALV en worden zodoende ook niet behandeld.

Mededelingen van het bestuur

Erik vraagt aan Roy hoeveel leden SNT momenteel heeft. Roy geeft aan dat SNT momenteel 3150

actieve leden heeft en 2821 normale leden.

Erik licht de status van het Seinhuis toe. De verbouwingen bij het Seinhuis zijn klaar waardoor de
serververhuizing van Hal B naar het Seinhuis kan plaatsvinden.

Beleidsevaluatie

Erik geeft de ALV de tijd om de beleidsevaluatie door te lezen.55
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Extra pro�lering van de vereniging

Vervanging WESP

Informatievoorziening voor gebruikers verbeteren

Er zijn geen vragen of opmerkingen omtrent de beleidsevaluatie vanuit de ALV.

Presentatie afrekening 201560

Karim presenteert de verbeterde afrekening van 2015 en geeft de ALV de tijd om het begeleidend
schrijven van de afrekening door te lezen.

Koen Zandberg vraagt zich namens Thomas Neele af waar de uitgaven voor representatie helpdesk
vandaan komen. Karim geeft aan dat dit de kosten zijn voor de overhemden gedragen door de SNT
helpdeskers.65

Karim vraagt of er verder nog vragen of opmerkingen zijn rondom de afrekening van 2015, dit is niet
het geval. Karim licht een brief van de KCC toe.

Geachte ALV,

bij een controle van de boekhouding van 2015 zijn enkele kleine gebreken naar voren gekomen, hoofdza-

kelijk in de administratie van bonnen en facturen van het eerste helft van het jaar. De penningsmeester70

heeft in overleg met de KCC deze fouten hersteld. De afrekening van 2015 geeft een correcte weer-

spiegeling van de �nanciële situatie van de boekhouding van 2015. Wel de KCC benadrukken dat het

bijhouden van nota's een essentieel onderdeel is van de boekhouding en meer aandacht verdiend dan

in het eerste helft van 2015 is gedaan. Dit gezegd hebbende rest ons niets anders dan de algemene

ledenvergadering van Studenten Net Twente te adviseren om de afrekening van 2015 onvoorwaardelijk75

goed goed te keuren.

Hierop vertrouwende dat wij u hiermee genoeg geïnformeerd te hebben verblijven wij.

Namens de gehele kas controle commissie.80

Tobias Feijten, Jorne Kandziora, Jelmer Verkleij en Herwin Weststrate

Erik, met de goedkeuring van de ALV, keurt de afrekening van 2015 goed.

Karim geeft aan dat Herwin heeft aangegeven niet meer te willen aanblijven bij de KCC. Het bestuur
vraagt of er andere leden geïnteresseerd zijn in de KCC. Jorne geeft tevens aan dat hij de intentie
heeft om na de volgende ALV te stoppen met zijn bijdrage aan de KCC. Verder zijn er geen leden85

geïnteresseerd in de KCC.

Erik stelt daarom de KCC aan als bestaande uit Tobias Feijten, Jorne Kandziora en Jelmer Verkleij.
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Wisseling bestuur

Karim Kok en Bob van de Vijver stellen zich niet meer kandidaat voor de nieuwe bestuursperiode van
SNT. Leron Kok en Willem Mulder stellen zich voor als nieuw vervangende bestuursleden. Zowel Leron90

als Willem geven een korte introductie van wie zij zijn.

Jorne vraagt aan Willem of hij nog concrete plannen heeft voor de SNT helpdesk. Willem geeft aan
dat hij pas een half jaar ervaring heeft bij de SNT helpdesk en daardoor nog geen concrete plannen
heeft maar hij zal wel uitkijken naar mogelijke verbeteringen.

Roy geeft aan dat hij gedurende de bestuursperiode zal verhuizen naar Haarlem omdat hij rond oktober95

zal beginnen met zijn werk bij het ministerie van veiligheid en justitie. Hierdoor is het voor hem niet
meer mogelijk om zijn bestuursfunctie de gehele bestuursperiode uit te voeren. Het bestuur heeft
daarom voorgesteld, in bespreking met de senaat, dat Willem de secretarisfunctie overneemt zodra
Roy zal verhuizen naar Haarlem in oktober. Het bestuur heeft hiervoor gekozen omdat het erg lastig
bleek te zijn om vervanging te vinden voor drie bestuursleden. Roy geeft aan dat Willem de functie100

zal uitvoeren maar dat hijzelf nog de controlerende factor is en ook verantwoordelijk blijft voor het
uitvoeren van de functie.

Erwin vraagt om verduidelijk of Roy de functie zal behouden tot september of tot de volgende bestuurs-
periode. Roy geeft aan dat hij zijn functie zal behouden tot de volgende ALV en dan gedechargeerd
zal worden. Joris vraagt wat Roy zal doen indien er een doemscenario optreed en Willem de functie105

van secretaris niet goed zal uitvoeren. Roy geeft aan dat in dat geval er een gesprek zal plaatsvinden
met het bestuur om te bekijken wat de beste oplossing zou zijn voor het probleem. Roy vraagt aan
de ALV of er bezwaar is tegen deze regeling. Vanuit de ALV is er geen bezwaar maar Jelmer wil wel
graag melden dat deze situatie suboptimaal is en dat in de toekomst de voorkeur zeker uitgaat naar
het zoeken van een volwaardige vervanger.110

Erik Frentrop Voorzitter
Roy Kokkelkoren Secretaris
Leron Kok Penningmeester
Willem Mulder Helpdesk- en Abusecoördinator

Het huidige bestuur wordt gedechargeerd en het nieuwe bestuur wordt gechargeerd.

Beleid bestuur

Erik last een korte leespauze in om de ALV de gelegenheid te geven het beleidsplan door te lezen.

Vervanging WESP115

Er zijn geen vragen of opmerkingen vanuit de ALV omtrent dit beleidspunt.
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Ledenactiviteit verbreden

Joris vraagt of het bestuur al concrete voorbeelden heeft van hoe zij de ledenactiviteit willen verbreden.
Erik geeft aan dat er nog niet heel speci�eke voorbeelden zijn. Roy voegt daaraan toe dat het bestuur
van plan is om contact op te zoeken met commissies die niet meer zo actief zijn, zoals de GamesCom of120

WebCom, en die dan proberen te stimuleren om nieuwe activiteiten te organiseren. Lennard vraagt zich
af of deze commissies wel genoeg studenten bevatten want in het geval dat deze voornamelijk bestaan
uit 'burgers', is het relatief lastig om deze nog actief te krijgen. Erik geeft aan dat bijvoorbeeld in de
WebCom momenteel maar 1 student actief is en dus gezocht moet worden naar studenten die hieraan
willen bijdragen. Roy geeft ook aan dat de GamesCom nog voornamelijk bestaat uit studenten maar125

dat vanuit het bestuur geprobeerd zal worden om deze commissies te stimuleren om meer activiteiten
te organiseren.

Jelmer vraagt of het wellicht interessanter om in plaats van de huidige commissies interessanter te
maken, nieuwe commissies op te richten met nieuwe stromingen, zoals bijvoorbeeld een programmeer-
commissie voor het helpen van open-source projecten. Roy geeft aan dat het bestuur hier nog niet over130

heeft nagedacht en voornamelijk focuste op het stimuleren van bestaande commissies. Jorne voegt
daaraan toe dat het wellicht ook een leuk idee is om een commissie te organiseren omtrent de Internet
of Things.

Erwin vraagt zich af of het bestuur er ook over heeft nagedacht waarom de activiteiten van de AxieCom
de laatste tijd slecht bezocht worden en of de AxieCom zich hier ook al in het verdiepen is. Erik135

geeft aan dat het bestuur dit inderdaad ook al is opgevallen maar dat er verder nog geen acties zijn
ondernomen. Bob voegt daar aan toe dat dit het eerste jaar is dat er echt elke maand een uitje is
georganiseerd en dat het kan zijn dat de frequentie te hoog is. Tevens geeft Bob aan dat de data voor
de uitjes random zijn gekozen en dat ze daarom vaak samenvallen met andere speciale avonden van
actieve leden en zodoende minder leden beschikbaar zijn voor de SNT uitjes. Lennard geeft aan dat140

het wellicht handig is om de leden te contacteren die bij het laatste druk bezochte uitje waren waarom
ze niet bij de overige uitjes aanwezig zijn geweest. Om zodoende te achterhalen waarom sommige
uitjes slecht bezocht worden.

Informatievoorziening voor gebruikers verbeteren

Er zijn geen vragen of opmerkingen vanuit de ALV omtrent dit beleidspunt.145

Hardware vernieuwen

Er zijn geen vragen of opmerkingen vanuit de ALV omtrent dit beleidspunt.

Ingezonden stukken

Het voorstel voor het limiteren van de reserveringen wordt toegelicht door oud penningmeester Karim
Kok.150

Jorne heeft bij een aantal limieten de vraag of het niet te laag is, voornamelijk bij het 4.000 euro
limiet voor de werkplekken. Zeker omdat recentelijk door de SysCom is besloten om het SNT hok uit
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te bereiden met 2 nieuwe werkplekken en dat daarom het handiger is om het limiet in te stellen op
7.000 euro. Erik geeft aan dat de SysCom heeft besloten om twee nieuwe laptopwerkplekken aan te
scha�en, dus voornamelijk randapparatuur zoals toetsenborden en beeldschermen en dat daarom het155

huidige limiet voldoende is. Joris is echter nog steeds van mening dat het limiet verhoogt kan worden.
Lennard geeft echter aan dat het daadwerkelijke bedrag wat je kan uitgeven voor de betre�ende post
het budget inclusief de reservering is, waardoor het limiet van 4.000 euro wellicht genoeg is. Karim
vraagt of 5.000 euro wellicht genoeg is voor deze post, vanuit de ALV wordt hiermee ingestemd.

Jorne vraagt zich af waarom Vlaai als aparte reservering vermeld staat en als het als aparte reservering160

gebruikt zal worden dat het wellicht handiger is om het limiet te verhogen. Dit omdat de SysCom
Vlaai binnenkort zal vervangen en dat die kosten ongeveer gelijk zijn aan het huidige limiet, het zou
daarom kunnen zijn dat het limiet ontoereikend is voor in de toekomst. Jelmer licht toe dat enkele
jaren geleden deze post was gecreëerd vanwege het IPv6 prijzengeld wat deels toentertijd is besteed aan
Vlaai. Toen bleek wat geld over te zijn na de besteding waarom het bestuur toentertijd ervoor heeft165

gekozen om een aparte reservering aan te maken voor Vlaai. Het idee bestond om deze reservering op
te maken en daarna samen te voegen met de reservering voor de servers. Er is verder geen bezwaar
vanuit de ALV waardoor er niks meer zal toegevoegd worden op de reservering van Vlaai en zodra deze
op is, deze samengevoegd zal worden met de reservering voor de servers.

Jorne vraagt of het limiet voor de reservering van 3000 euro voor de GamesCom voldoende is. Zeker170

omdat er recentelijk een server is aangeschaft van 2350 euro waardoor het zo kan zijn dat de reservering
niet voldoende is zeker ook in verband met licentiekosten voor games. Jelmer licht toe dat de huidige
reservering voldoende was om een systeem aan te scha�en voor de GamesCom en dat er geen gebruik
wordt gemaakt van games die licentiekosten bevatten. Roy voegt daar verder aan toe dat enkele ALV's
geleden is besloten dat de reserveringen voor de GamesCom zo hoog opliepen dat er geen budget meer175

werd vrijgemaakt voor de GamesCom. Sinds het aanscha�en van de server is de reservering weer leeg
en is er toentertijd voor gekozen om weer budget vrij te maken maar dat het dus een indicatie is dat
er niet heel veel �nanciële capaciteiten nodig zijn voor de GamesCom.

Jorne vraagt, namens machtiger Herwin Weststrate, waarom de post lezingen en IPv6 niet bij vermeld
zijn. Karim geeft aan dat deze posten niet groeien en dat ze daarom niet bij de limieten zijn vermeld.180

Jorne ziet nog wel graag deze posten vermeld staan op de reserveringen lijst zodat er herinnerd wordt
om deze posten op te maken.

Jorne geeft aan dat het limiet voor calamiteiten op nul euro is gezet en Jorne is van mening dat dit
omhoog moet zodat het mogelijk is voor SNT om een heel jaar te kunnen draaien zonder inkomsten
en zonder gebruik te maken van het eigenvermogen. Lennard is het hiermee eens en vindt ook dat185

ondanks het feit dat het eigenvermogen momenteel voldoende is om calamiteiten te verhelpen er niet
uitgegaan moet worden dat dit ook het geval is in de toekomst. Karim geeft aan dat het limiet voor
de reservering verhoogd zal worden naar 22.000 euro, de ALV is het hiermee eens.

Lennard wil graag een verduidelijking krijgen wat er gedaan wordt met reserveringen die momenteel
meer bevatten dan het ingestelde limiet en wat er gebeurt met budget voor een post waarvan het190

limiet bereikt is. Erik geeft aan dat deze limieten nog niet doorgevoerd zullen worden maar pas bij de
afrekening van het volgende jaar. Karim geeft aan dat er twee mogelijkheden zijn wat er gebeurt met
het budget indien het limiet is bereikt. Het is mogelijk om het door te stromen naar het eigenvermogen
of naar andere reserveringen bijvoorbeeld indien de reserveringen voor server vol is dit dan door te laten
stromen naar de reserveringen voor calamiteiten. Echter de speci�eke keuze zal bekeken worden in195

de aankomende begroting die besproken zal worden gedurende de aankomende ALV. Karim geeft
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verder aan dat voor reserveringen die momenteel al boven limiet zijn, hierbij alles boven het limiet zal
doorstromen naar het eigenvermogen. Jelmer geeft aan dat de huidige plannen omtrent wat er gebeurt
met reserveringen waarvan het limiet is bereikt goed uitgewerkt moet worden in de aankomende ALV.

De KCC heeft een brief ingezonden echter deze is gepresenteerd gedurende de afrekening.200

W.V.T.T.K.

Er zijn geen W.V.T.T.K.'s.

Rondvraag

Frans vraagt zich af of er nog een barbecue georganiseerd zal worden. Erik geeft aan dat deze inderdaad
georganiseerd zal worden en dat dit op 8 juli wordt georganiseerd.205

Er zijn geen verdere vragen of opmerkingen gedurende de rondvraag.

Sluiting

Erik sluit de vergadering om 21:11 en nodigt iedereen uit voor een drankje in Kleintje VB.

Actiepunten

Er zijn geen actiepunten gemeld gedurende de ALV.210
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