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Agenda ALV

26 juni 2017

1. Opening

2. Vaststellen Agenda

3. Notulen vorige ALV

4. Mededelingen van het bestuur

5. Beleidsevaluatie

(a) Extra pro�lering van de vereniging

(b) Documentatie en administratie van de vereniging verbeteren

(c) Herstructureren van de vereniging op �nancieel gebied

6. Begroting 2017

7. Afrekening 2016

8. Wisseling bestuur

9. Beleid bestuur

(a) Extra pro�lering van de vereniging

(b) ICT ondersteuning bij evenementen

(c) WiFi-verbetering op de campus

(d) Commissiestructuur controleren

10. Ingezonden stukken

11. W.v.t.t.k.

12. Rondvraag

13. Sluiting

ad. 3

Tijdens de behandeling van de notulen zal er toelichting gegeven worden op de actiepunten die expliciet
vermeld staan. De notulen zijn te vinden op de website van SNT. Stijl- en spelfouten kunnen tot een



Studenten Net Twente - Agenda ALV

maand na de ALV per e-mail aan de secretaris worden doorgegeven.

ad.6

De begroting van 2017 was bij de ALV van december 2016 niet goedgekeurd. Deze zal daarom deze
ALV nogmaals behandeld worden.

ad. 6

Leron Kok stelt zich niet beschikbaar voor een nieuwe bestuursperiode. De nieuwe bestuurssamenstel-
ling wordt als volgt voorgesteld:

Erik Frentrop Voorzitter
Willem Mulder Secretaris
Besi Sejdijaj Penningmeester
Jonathan Juursema Helpdesk- en Abusecoördinator
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Conceptnotulen ALV 19 december 2016

Locatie Vestingbar (Amphitheater) te Enschede

Aanwezig Erik Frentrop(voorzitter), Roy Kokkelkoren (secretaris), Leron Kok (penningmeester), Willem
Mulder (Helpdesk- en Abusecoördinator, notulist), Jonathan Juursema, Jelmer Verkleij, Koen5

Zandberg, Joris de Leeuw, Frits Kuipers, Tjerk Jan Vonk, Niels Mejan, Daniël Huisman, Simon
Warmelink

Machtigingen
Bob van de Vijver machtigt Erik Frentrop
Jorne Kandziora machtigt Tjerk Jan Vonk10

Frans van Dijk machtigt Koen Zandberg
Silke Hofstra machtigt Koen Zandberg

Afmeldingen Frans van Dijk, Floris Fokkinga, Hans Hein, Laura Heus, Jorne Kandziora, Bob van de
Vijver

1 Opening15

Erik Frentrop opent de vergadering om 20:09. Hij vraagt of iedereen zich heeft ingeschreven op de
inschrijflijst; dat is het geval.

Erik vraagt of er personen aanwezig zijn die geen lid zijn van SNT. Niels Mejan is geen lid; niemand
heeft bezwaar tegen zijn aanwezigheid.

De ALV wordt uitgezonden via een stream op het internet en daar heeft niemand bezwaar tegen. Erik20

vraagt aan Roy of hij machtigingen heeft ontvangen. Roy heeft vier machtigingen ontvangen: Bob van
de Vijver machtigt Erik Frentrop, Frans van Dijk machtigt Koen Zandberg, Jorne Kandziora machtigt
Tjerk Jan Vonk en Silke Hofstra machtigt Koen Zandberg.

2 Vaststellen agenda

Er zijn geen op- of aanmerkingen op de agenda.25

3 Notulen vorige ALV

Erik last per pagina een leespauze in. Stijl- en spelfouten kunnen worden onderstreept en na de ALV
aan het bestuur worden meegegeven.
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Koen meldt dat Frans vanaf regel 29 op pagina twee niet uit de tekst kan opmaken wat het tweede
beschreven actiepunt is waar hij over vraagt. Roy zal dit aanpassen.30

Frans vraagt via IRC wat de status is van de fair-use policy; Erik meldt dat deze wel rechtsgeldig is,
maar dat hij binnenkort een keer herzien moet worden.

Joris vraagt zich af of de vragen op pagina 4, gesteld door ene Jorit, door hem gevraagd zijn, aangezien
er geen Jorit aanwezig is. Dit zal aangepast worden.

Tjerk Jan merkt op dat op pagina 3, regel 78, ‘Feijten’ verkeerd gespeld staat. Jelmer merkt op dat35

dit vaker voorkomt in de notulen.

De notulen worden, behoudens verbetering van stijl- en spelfouten en de boven beschreven aanpassin-
gen, goedgekeurd.

Actiepuntenoverzicht

Er zijn geen actiepunten voortgekomen uit de vorige ALV en worden zodoende ook niet behandeld.40

4 Mededelingen van het bestuur

Erik meldt dat onze servers zijn verhuisd van Hal B naar het Seinhuis.

Tjerk Jan vraagt of de servers zijn ontdaan van opgebouwd stof. Erik meldt dat dit het geval is.

Erik vraagt aan Roy hoeveel leden SNT momenteel heeft. Roy geeft aan dat SNT momenteel 32
actieve leden heeft en 3290 normale leden.45

Koen vraagt hoe dit ledenaantal zich verhoudt tot het aantal voordat het verplichte lidmaatschap
afgeschaft werd. Jelmer meldt dat er voor deze afschaffing 10.000 leden waren, en vraagt of we delta’s
van het ledenaantal hebben. Roy meldt dat er vrijwel geen verschil is in actieve leden, en een positief
verschil van ongeveer 400 leden per ALV. Joris vraagt hoe het zit met de uitloop van leden, aangezien
hij niet meer op de campus woont, niet meer student is maar nog wel lid is. Tjerk Jan vraagt het50

bestuur om hiernaar te kijken en eventueel beleid op te maken. Marnix de Bil meldt via IRC dat
dit omschreven staat in artikel 6 van de statuten. Willem noemt lid 3 van artikel 6, beëindiging van
het lidmaatschap vanuit de vereniging, op. Marnix vraagt zich af of het hebben van ‘spookleden’
een probleem is. Tjerk Jan merkt op dat het ledenaantal op deze manier niet representatief is voor
de vereniging. Erik meldt dat deze ‘spookleden’ de reden zijn dat het nieuwe ledenbeleid destijds is55

ingevoerd.

5 Beleidsevaluatie

Erik geeft de ALV de tijd om de beleidsevaluatie door te lezen.
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Vervanging WESP

Er zijn geen opmerkingen over dit onderwerp.60

Ledenactiviteit verbreden

Erik meldt dat er zich niet genoeg mensen voor de Hackathon hadden ingeschreven om hem door
te laten gaan. Tjerk Jan vraagt wat dit in getallen betekent. Erik antwoordt dat het limiet 50
inschrijvingen was, en er zich geen niet-SNT’ers hadden ingeschreven.

Joris vraagt of er duidelijk is wat de oorzaak is dat de Hackathon niet door is gegaan. Erik denkt65

dat de communiecatie naar buiten onvoldoende was. Hij meldt ook dat er binnenkort geen Hackathon
zal worden georganiseerd, maar wel bijv. een LAN-party. Ook wil het bestuur proberen workshops te
organiseren.

Hardware vernieuwen

Er zijn geen opmerkingen over dit onderwerp.70

6 Wisseling bestuur

Roy Kokkelkoren stelt zich niet kandidaat voor de nieuwe bestuursperiode van SNT. Willem zal de
taak van secretaris overnemen. Jonathan Juursema gaat de nieuwe Helpdesk- en Abusecoördinator
worden. Jonathan geeft een korte introductie van wie hij is.
Erik Frentrop Voorzitter
Willem Mulder Secretaris
Leron Kok Penningmeester
Jonathan Juursema Helpdesk- en Abusecoördinator

75

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

7 Beleid bestuur

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

Extra profilering van de vereniging

Tjerk Jan vraagt wanneer het bestuur zich succesvol acht. Erik antwoordt dat dit is zodra mensen80

n.a.v. de te organiseren activiteiten actief willen worden bij SNT.

Tjerk Jan vraagt of wij bijv. twee workshops willen organiseren in het komende jaar. Erik antwoordt
dat er al wel meerdere ideeën zijn voor workshops.

Koen stelt voor om meer diensten aan te bieden om de naamsbekendheid te vergroten.
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Jelmer geeft aan dat het zinvoller is om doelen te stellen n.a.v. het aantal deelnemers van de activiteiten85

i.p.v. het aantal activiteiten.

Koen zegt dat het wellicht nuttig is om een doel te stellen op het aantal nieuwe actieve leden.

Documentatie en administratie van de vereniging verbeteren

Frans vraagt via IRC of er al een idee is waarmee men de wiki wil vervangen. Erik meldt dat het de
bedoeling is om de documentatie en het overzicht te verbeteren. Hiermee is dus nog niet gezegd dat90

de wiki vervangen wordt.

Herstructureren van de vereniging op financieel gebied

Bob van de Vijver stelt via IRC voor om een systeem te gebruiken dat automatisch facturen kan
genereren. Leron meldt dat dit ook het plan was.

Marnix vraagt zich af waarom de financiën moeten worden geherstructureerd. Leron antwoordt dat95

dit meer overzicht en voorspelbaarheid oplevert. Jelmer meldt ook dat hierover al een aantal ALV’s
gesproken is.

Er volgt een discussie met Marnix en Frank van den Hurk via IRC over de boekhoudkundige haalbaarheid
van het limiteren van de reserveringen. Er wordt besloten dat discussie via IRC niet werkt, maar dat
de toevoegingen wel nuttig zijn. Marnix en Frank zullen worden uitgenodigd voor een gesprek met de100

penningmeester en de KCC.

8 Presentatie begroting 2017

Leron presenteert de begroting van 2017 en geeft de ALV de tijd om het begeleidend schrijven van de
begroting door te lezen.

Tjerk Jan mist wat praktijkvoorbeelden in het begeleidend schrijven; bijv. wat er moet gebeuren als105

er een uitgave groter dan het potje gedaan moet worden. Hij stelt voor om hier een goed meerjarig
voorbeeld voor bij te sluiten.

Simon merkt op dat het puntje ‘Boeken’ doorgaat met backups. Leron zegt dat het deel vanaf de
derde zin onder een punt ‘Backups’ moet komen.

Tjerk Jan vraagt wat de rood gemarkeerde regels op het begrotingsoverzicht betekenen. Leron ant-110

woordt dat dit omschreven staat in punt 5 van het begeleidend schrijven; dit zijn de aangepaste
posten.

Tjerk Jan wil namens Jorne graag meer budget voor ‘XXXX IoT-commissie’. Koen wil namens Frans
graag meer budget voor ‘XXXX IoT-commissie’. Koen meldt (namens zichzelf) dat voor e200 niet veel
hardware aangeschaft kan worden. Leron vraagt of de ALV dit bedrag wil verhogen naar e2000. Per115

mondelijke stemming zijn negen mensen vóór, waarvan drie machtigingen. Het bedrag voor ‘XXXX
IoT-commissie’ wordt dus opgehoogd naar e2000.

Tjerk Jan vindt dat post ‘4110 Vergaderkosten Bestuur’ met minimaal de inflatie opgehoogd mag
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worden, naar bijv. e600. Leron zegt dat dit wel zinnig kan zijn.

Hierover wordt gestemd, 12 mensen zijn voor, waarvan vier machtigingen. De post ‘4110 Vergader-120

kosten Bestuur’ wordt dus verhoogd naar e600.

Tjerk Jan stelt ook voor dat post ‘4120 Bestuursvergoeding verenigingsdeel’ wordt verhoogd naar
e2300. Jelmer merkt op dat dit niet heel netjes is ten aanzien van LISA. De ALV is het hiermee eens.

Frank van den Hurk meldt dat het eigen vermogen met totaal e9000 zal zakken. Jorne meldt via IRC
dat dit niet waar is; een aantal posten overlappen. Het eigen vermogen zal hierdoor met totaal e6000125

zakken.

Tjerk Jan stelt voor om een stuk te maken wat dit soort dingen uitlegt in Jip-en-Janneketaal.

Jelmer stelt voor om de begroting nog niet goed te keuren, maar in gesprek te gaan met niet alleen
bijv. Marnix of Frank, maar ook met een financieel adviseur om te controleren of de begroting
boekhoudtechnisch klopt. De ALV is het hiermee eens.130

Erik, met de goedkeuring van de ALV, keurt de strekking van de bedragen van de begroting van 2017
goed. De definitieve begroting zal tijdens een volgende (speciale) ALV goedgekeurd worden.

9 Ingezonden stukken

10 W.V.T.T.K.

Er zijn geen W.V.T.T.K.’s.135

11 Rondvraag

Koen vraagt of er mensen enthousiast gemaakt kunnen worden voor de IoT-commissie. Er zijn weinig
enthousiaste reacties.

Er zijn geen verdere vragen of opmerkingen gedurende de rondvraag.

12 Sluiting140

Erik sluit de vergadering om 21:26 en nodigt iedereen uit voor een drankje in Kleintje VB.
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Actiepunten

• Uitzoeken hoe oud-studenten automatisch uit DAS uitgeschreven kunnen worden.

• m.b.t. extra profilering:

– Meer diensten naar buiten aanbieden145

– Liever meer ’makkelijke’ activiteiten die veel (mogelijk niet geïnteresserde) mensen aan-
trekken dan ’moeilijke’ activiteiten die minder mensen aantrekt met meer interesse.

• Draaiboek over overschrijding limieten t.b.v. commissies

• Inflatie over bestuursvergoeding verenigingsdeel onderzoeken

• Uitleg bij begroting maken150

• Balans begroting maken

6



Studenten Net Twente - Beleidsevaluatie 1 / 2

Beleidsevaluatie

26 juni 2017

Hieronder een evaluatie van de beleidspunten van het bestuur over de afgelopen periode.

Extra pro�lering van de vereniging

Het aantal actieve leden van SNT is altijd een punt van aandacht. Om meer naamsbe-
kendheid, en daardoor hopelijk meer actieve leden, te krijgen moet de vereniging goed
gepro�leerd worden. In mei gaat er een LAN-party georganiseerd worden die publiek toe-
gankelijk is. Ook hopen we meerdere workshops te kunnen organiseren om geïntereseerden
te trekken. Wellicht is een IoT commissie ook een mooie manier om nieuwe leden te krijgen.

In het kader van pro�lering hebben we het afgelopen half jaar een begin gemaakt met een opname in
de Producten en Diensten Catalogus van de Universiteit Twente. De PDC wordt/is de centrale plek
op de website van de UT waar de verschillende afdelingen van de UT, waaronder LISA, hun diensten
aanbieden. In overleg met LISA is afgesproken dat SNT haar diensten mag opnemen in deze catalogus.
SNT kan daar naar eigen inzicht diensten toevoegen, wijzigen en verwijderen. Het bestuur denkt er aan
de diensten WESP, Co-locatie en Virtuele Co-locatie te gaan vermelden op de PDC. Het bestuur gaat
het komende half jaar de informatie die vanuit verschillende commissies wordt aangeleverd vermelden
in de PDC. Daarnaast verdwijnt met de oude website op termijn de handleidingen catalogus van SNT.
Ook hiervoor heeft SNT een integratie met LISA kunnen regelen. Naast de handleidingen die SNT
voor LISA maakt m.b.t. diensten die LISA aanbiedt, mag SNT ook handleidingen van SNT diensten
opnemen in de central handleidingen catalogus. Dit alles draagt bij aan meer zichtbaarheid voor SNT
en de diensten die SNT levert. Ook is er een SNT LAN-party geörganiseerd, die redelijk goed bezocht
is. Hopelijk kan er vaker een publieke LAN-party geörganiseerd worden vanuit SNT. Verder is er een
begin gemaakt aan de organisatie van een evenement voor ICT commissies met de Student Union en
LISA.

Documentatie en administratie van de vereniging verbeteren

De hoofdmanier van documentatie en administratie binnen SNT gaat via een wiki. Vooral
voor administratie is dit niet een erg optimale manier, vooral niet voor contract en �nanciële
overzichten. Het updaten van bestaande documentatie en verbeteren van de administratie
is iets wat veel zaken gemakkelijker zal maken.
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Er is een nieuw systeem voor de �nanciële overzichten. Hier zal het �nanciële overzicht bijgehouden
worden. Er is echter nog geen goede integratie van contracten hierin. Dit is iets waar nog aan gewerkt
wordt. Dit kan hopelijk zo goed mogelijk geïntegreerd worden, om verschillende versies te voorkomen
en alle informatie up to date te houden. Ook is de documentatie van handleidingen aangepast. Alle
handleidingen zijn geüpdatet waar nodig, en worden verplaatst naar de PDC zodat alle handleidingen
van de UT op één plek staan. Ook worden de handleidingen nu samen door LISA en SNT up to date
gehouden in plaats van dat beide partijen dit met dezelfde handleidingen los van elkaar doen.

Herstructureren van de vereniging op �nancieel gebied

SNT moet op �nancieel gebied herstructureren. Er zijn een aantal posten waar over
nagedacht moet worden of deze moeten blijven en of de bedragen aangepast moeten
worden. Vooral nu er limieten komen bij de begroting is het van belang dat commissies
weten welke bedragen er beschikbaar zijn in welke posten, zodat er bijvoorbeeld hardware
geüpgraded kan worden. Het zou hierbij helpen als commissies inschattingen gaan maken
van de uitgaven in de aankomende periodes.

Samen met de SysCom is er de afgelopen weken gekeken naar de geplande uitgaven voor de vervanging
van servers. Daaruit komt ook het voorstel voor de aanschaf van een nieuw Cloud-platform welke verder
staat beschreven op de begroting. Voor andere commissies is er nog niet structureel gekeken naar de
verwachte kosten, dit kan voor de volgende begroting nog wel gedaan worden. Verder is de presentatie
van de begroting veranderd, om deze duidelijker te maken en beter vergelijkbaar met de afrekening.
Als laatste is er een nieuw systeem voor het aanmaken en verzenden van de facturen uitgekozen en
geïmplementeerd, wat heeft gezorgd voor een beter overzicht van de klantfacturen.



Uitleg van de afrekening en de begroting van Studenten Net Twente 
Leron Kok, Juni 2017 

 

 

De afrekening en begroting van SNT bestaan uit vier verschillende onderdelen, namelijk het 

budgetrapport, het overzicht van de reserveringen, de winst- en verliesrekening en de balans. 

Hieronder zullen alle vier de onderdelen aan de hand van versimpelde versie worden uitgelegd. De 

voorbeelden zijn gebaseerd op de afrekening, maar zijn vergelijkbaar voor de begroting. In het geval 

van de begroting zijn de getoonde bedragen logischerwijs de begrote bedragen. Het is mogelijk dat 

er fouten in de uitleg staan. Als u een fout ziet kunt u deze doorsturen naar 

penningmeester@snt.utwente.nl. 

NB: Alle genoemde bedragen en posten in deze uitleg zijn fictief, en representeren op geen enkele 

wijze de financiën van SNT. 

De balans (op begroting: begrotingsbalans) 

Activa 01-01-2000 31-12-2000 Verschil 

Liquide middelen    

- Bankrekening 28.100 17.400 -10.700 

    

Debiteuren    

- Nog te ontvangen bedragen 400 300 -100 

    

Totaal Activa 28.500 17.700 -10.800 

    

Passiva    

Crediteuren    

- Uit te betalen facturen 500 600 100 

    

Eigen vermogen    

- Eigen vermogen 10.000 10.500 500 

- Reservering Servers 15.000 3.000 -12.000 

- Reservering vColo 3.000 3.600 600 

Totaal eigen vermogen 28.000 17.100 -10.900 

    

Totaal Passiva 28.500 17.700 -10.800 

 

De balans is een belangrijk onderdeel van de financiële stukken, omdat het in een oogopslag laat zien 

hoe de vereniging er financieel voor staat. De balans is opgesplitst in twee delen, de activa en de 

passiva. Onder de activa staan de bezittingen van de vereniging. In het geval van SNT zijn er twee 

soorten bezittingen. Ten eerste de liquide middelen, dit is al het geld dat SNT heeft. Dit is 

bijvoorbeeld het geld op de bankrekening, zoals ook op de voorbeeldbalans staat. Ten tweede zijn er 

de debiteuren. Dit is geld dat SNT nog moet ontvangen. bijvoorbeeld van klanten voor een van de 

diensten die SNT levert. 

Bij de passiva op de balans staat hoe de bezittingen van SNT zijn gefinancierd. Ook hiervoor zijn twee 

soorten. Ten eerste zijn er de crediteuren. Dit is geld dat SNT op het moment in bezit heeft, maar 

eigenlijk nog moet betalen. Het bedrag bij crediteuren is dan ook geen bezit van SNT, en wordt ook 

wel vreemd vermogen genoemd. Het deel van het geld dat SNT wel in bezit heeft is het eigen 

vermogen. Het eigen vermogen van SNT is verdeeld over verschillende reserveringen en een post die 

enigszins verwarrend ook het eigen vermogen heet (Met posten worden de verschillende potjes 

bedoeld in de boekhouding die worden gebruikt om bedragen uit te splitsen). De onderverdeling van 

het totale eigen vermogen over de post eigen vermogen en de verschillende reserveringen is puur 

administratief. De onderverdeling in reserveringen zorgt ervoor dat er een specifiek doel aan het geld 



 

 

wordt gegeven. Zo kan het geld van de reservering servers in principe alleen worden uitgegeven voor 

de aanschaf van servers. Reserveringen worden ook gebruikt voor het spreiden van grote uitgaven, 

maar dat wordt later uitgelegd. 

Een belangrijk bedrag van de balans is het verschil tussen de post eigen vermogen aan het begin en 

het eind van jaar, dit is het resultaat van de vereniging. In het geval van de voorbeeldbalans is er een 

positief resultaat van 500. 

Omdat de activa de bezittingen van de vereniging vertegenwoordigen en de passiva de financiering 

van deze bezittingen, moet het totaal van de activa gelijk zijn aan het totaal van de passiva. 

Winst- en verliesrekening (op begroting: begrote winst- en verliesrekening) 

Ontvangsten  Uitgaven  

Helpdesk 1000 Helpdesk 1000 

    

Inkomsten vColo 1000 Kosten vColo 400 

    

Inkomsten vereniging 5.500 Kosten vereniging 17.000 

    

Gebruik reserveringen 15.400 Aanvullen reserveringen 4.000 

    

  Resultaat 500 

    

Totaal ontvangsten 22.900 Totaal uitgaven 22.900 

 

De winst- en verliesrekening geeft een overzicht van hoe het behaalde resultaat over het afgelopen 

jaar tot stand is gekomen. 

Rechts bovenaan staan de uitgaven van de helpdesk, voor het overzicht zijn deze niet verder 

uitgesplitst. De kosten van de helpdesk worden jaarlijks volledig gedeclareerd bij LISA. Daarom staat 

bij de inkomsten eenzelfde bedrag vermeld als inkomsten van de helpdesk. 

Daarna staan de inkomsten en uitgaven van de verschillende diensten die SNT verleent. In dit 

voorbeeld is om het simpel te houden alleen vColo als dienst van SNT genoemd. Het verschil tussen 

ontvangsten en uitgaven van vColo wordt ten laste gelegd van de reservering, zoals later wordt 

uitgelegd. (Op de normale winst- en verliesrekening zijn ook de diensten WESP en Backup op 

eenzelfde manier als de dienst vColo opgenomen. Het verschil tussen ontvangsten en uitgaven van 

deze diensten wordt ook ten laste gelegd van de overeenkomende reserveringen) 

Vervolgens staan de inkomsten en uitgaven van de vereniging vermeld, deze staan verder uitgesplitst 

op het budgetrapport. 

Als laatste wordt het bedrag waarmee de reserveringen zijn aangevuld en gebruikt weergeven. Deze 

bedragen staan verder uitgelegd op het overzicht van de reserveringen. 

De totale ontvangsten – het totaal van de uitgaven (resultaat niet meegerekend) is het resultaat. Als 

het resultaat positief is neemt de post eigen vermogen met dat bedrag toe, en bij een negatief 

resultaat neemt de post eigen vermogen af met het bedrag van het resultaat. In dit voorbeeld is het 

resultaat negatief.  

De totalen onderaan de winst- en verliesrekening moeten gelijk zijn. Het is belangrijk om te zien dat 

het gebruik van reserveringen een positief invloed heeft op het resultaat, en het aanvullen van 

reserveringen een negatieve invloed. 



 

 

Het budgetrapport (op begroting: begrotingsverrgelijking) 

Post Begroot 2000 Werkelijk 2000 Verschil 

Uitgaven    

- Actieve leden vergoeding 1.400 1.600 200 

- Administratief 500 400 -100 

- Aanschaf servers 15.000 15.000 0 

Totaal uitgaven  17.000  

    

Inkomsten    

- Verenigingsvergoeding ICTS 5.500 5.500 0 

Totaal inkomsten  5.500  

 

Op het budgetrapport is te zien hoeveel de vereniging het afgelopen jaar heeft uitgegeven aan de 

verschillende posten en wat de vereniging aan inkomsten heeft ontvangen. Dit wordt vergeleken met 

het begrote bedrag voor datzelfde jaar, omdat dat budget op een eerdere ALV is goedgekeurd door 

de leden. De laatste kolom laat daarom het verschil zien, zodat makkelijk te zien is op welke posten 

meer en minder geld is uitgegeven of ontvangen dan begroot. Op het bovenstaande budgetrapport is 

te zien dat er in totaal 5.500 aan inkomsten waren, en 17.000 aan uitgaven.  

Op de begroting heet dit overzicht de begrotingsvergelijking, en toont het logischerwijs de begrote 

bedragen voor het komende jaar. 

Overzicht reserveringen 

Bepaalde uitgaven van SNT, zoals bijvoorbeeld de actieve leden vergoeding, zijn vrij constant over de 

jaren. Echter, sommige andere uitgaven, zoals voor de servers, zijn erg onregelmatig. Over het 

algemeen wordt een server bij SNT eens in de vijf jaar vervangen, en leidt een server dus ook maar 

eens in de vijf jaar tot hoge uitgaven. Het is echter beter om ervoor te zorgen dat deze kosten over 

de vijf jaar verspreid worden om het resultaat beter constant te kunnen houden. Dit wordt bij SNT 

gedaan door middel van een reserveringssysteem. Een voorbeeld van het overzicht van de 

reserveringen is hieronder te zien. 

Reservering 01-01-2000 Aanvullen Gebruik Mutatie 31-12-2000 

Reservering servers 15.000 3.000 15.000 -12.000 3.000 

Reservering vColo 3.000 1.000 400 600 3.600 

Totaal 18.000 4.000 15.400 -11.400 9.600 

 

Reserveringen zijn ‘virtuele’ potjes waar een specifiek bedrag op staat. De potjes zijn ‘virtueel’ omdat 

het geld voor verschillende reserveringen niet daadwerkelijk op verschillende rekeningen staat. De 

onderverdeling bestaat alleen op papier. Het idee van reserveringen is dat ze jaarlijks met een vast 

bedrag worden verhoogd, en dat ze worden verlaagd met het bedrag dat er in een specifiek jaar aan 

kosten is gemaakt gerelateerd aan die specifieke reservering. Zoals later eerder uitgelegd, heeft het 

aanvullen van reservering een negatieve invloed op het resultaat van de vereniging, en het gebruik 

van reserveringen een positieve invloed. Uitgaven ten laste leggen van een reservering kan daarom 

een grote (positieve) invloed op het resultaat hebben. In het voorbeeld worden alle servers ter 

waarde van 15.000 vervangen. Als er geen reserveringen zouden worden gebruikt, zou het resultaat 

(1.000 + 1.000 + 5.500) – (1.000 + 400 + 17.000) = -10.900 zijn. Echter, door het gebruik van 

reserveringen is er een positief resultaat van 500. De komende vier jaar zouden er in dit voorbeeld 

geen hoge uitgaven voor servers zijn,  waardoor zowel de post kosten vereniging en de post gebruik 

reserveringen met eenzelfde bedrag verlaagd zijn in die jaren, zodat het resultaat hetzelfde blijft. 



 

 

Daarnaast wordt de reservering servers wel nog steeds jaarlijks met 3.000 verhoogd, zodat er na vijf 

jaar weer 15.000 beschikbaar is voor de vervanging van de servers. Door het gebruik van 

reserveringen blijft het resultaat over de jaren dus stabiel, terwijl er ondertussen genoeg geld wordt 

gespaard voor toekomstige uitgaven. 

Elke reservering wordt in principe aangevuld met een vast bedrag. Echter de reserveringen voor de 

diensten die SNT verleent, op dit moment WESP, vColo en Backup, worden aangevuld met de 

inkomsten van de desbetreffende diensten. 

Limiteren reserveringen 

Reserveringen kunnen in principe ongelimiteerd aangevuld worden om het resultaat laag te houden. 

Dit kan er echter toe leiden dat de reserveringen alsmaar oplopen terwijl het geld op de 

reserveringen niet gebruikt wordt om nieuwe apparatuur aan te schaffen. Uiteindelijk kan een 

reservering dan zo hoog worden dat er meer geld op staat dan nodig. Dit geeft een vertekend beeld 

van de verdeling van het hele eigen vermogen, omdat er op de reservering onnodig veel geld wat 

alleen aan het doel van de reservering uitgegeven kan worden. Om ervoor te zorgen dat de 

reservering ongelimiteerd aangevuld kunnen worden en tegelijkertijd te stimuleren dat het geld van 

de reserveringen wordt uitgegeven is er besloten de reserveringen te limiteren. Dit houdt in dat 

iedere reservering een limietbedrag heeft. Als een reservering door aanvullingen over het 

limietbedrag heen gaat, gaat het teveel naar het eigen vermogen.  

In het voorbeeld hieronder staat er 14.000 op de reservering servers. De reservering wordt met het 

jaarlijkse bedrag van 3.000 aangevuld terwijl er 1.000 wordt gebruikt. De reservering zou dan aan het 

eind van het jaar op 16.000 staan. 

Reservering 01-01-2001 Aanvullen Gebruik Mutatie 31-12-2001 Limiet 

Reservering servers 14.000 3.000 1.000 2.000 16.000 15.000 

 

Echter, het limiet van de reservering staat op 15.000. Daarom zal er in deze situatie 1.000 extra van 

de reservering worden afgehaald. De post gebruik reserveringen op de winst- en verliesrekening 

neemt dan met 1.000 euro toe. Dit zorgt ervoor dat het resultaat ook met 1.000 toeneemt, wat ten 

goede komt van de post ‘Eigen vermogen’.  

Reservering 01-01-2001 Aanvullen Gebruik Mutatie 31-12-2001 Limiet 

Reservering servers 14.000 3.000 2.000 1.000 15.000 15.000 

 

Netto is dus 1.000 extra van de reservering servers afgehaald om deze niet boven het limiet uit te 

laten komen, en is dit bedrag er bij de post ‘Eigen vermogen’ bijgekomen. 

Het kan natuurlijk voorkomen dat een limiet voor een reservering te laag wordt geacht voor een 

bepaalde geplande uitgave. Indien dit eenmalig het geval is, kan het limiet voor de desbetreffende 

reservering, mits de ALV hiervoor toestemming geeft, eenmalig worden verhoogd zodat de 

reservering verder aangevuld kan worden. Indien een limiet structureel te laag (of te hoog) wordt 

bevonden, kan het limiet voor de desbetreffende reservering op een ALV aangepast worden. 

Uitleg kostenposten SNT 

Op het overzicht hieronder staat voor de verschillende kostenposten en reserveringen binnen SNT 

kort uitgelegd wat deze kosten inhouden. Tevens staan de huidige limieten van de reserveringen van 

SNT op dit overzicht vermeld. 

 



Budgetrapport en begrotingsvegelijking 

4000 Kosten

4099 Algemene kosten

4001 Reservering rente Wordt niet meer gebruikt

4010 Administratief (was Contributies/jaarlijkse uitgaven) Kosten voor de bankrekening en de facturatiesoftware

4020 Onvoorziene Uitgaven Voor onvoorziene zaken

4030 Vergaderkosten overige commissies en projecten Wordt niet meer gebruikt

4040 Actieve leden vergoeding Vergoeding voor actieve SNT'ers

4050 Lustrumviering Kosten voor de lustrumviering

4060 Representatie SNT Kosten voor diverse zaken ter verbetering van het imago van SNT

4070 Huurkosten Kosten voor de huur van de SNT ruimte

4080 Boeken/Tijdschriften Kosten voor boeken en tijdschriften

4090 Inventaris Reservering voor nieuwe inventaris in de SNT ruimte

4199 Bestuur

4110 Vergaderkosten Kosten voor vergaderingen van het bestuur

4120 Bestuursvergoeding Vergoeding voor het SNT Bestuur voor het besturen van de vereniging

4299 Syscom

4210 Reservering servers Wordt niet meer gebruikt

4211 Aanschaf server Kosten voor de aanschaf van nieuwe servers

4215 Reservering workstations Wordt niet meer gebruikt

4216 Aanschaf workstations Kosten voor de aanschaf van nieuwe workstations

4220 Uitbreiding serverpark Wordt niet meer gebruikt

4230 Hardware niet-afschrijfbaar Aanschaf van losse onderdelen voor de server

4231 Backups Wordt niet meer gebruikt

4240 Licentiekosten Aanschaf software en ondersteuning opensource-projecten

4250 Vergaderkosten Syscom Kosten voor vergaderingen van de syscom

4399 Axiecom

4310 Evenementen Kosten voor jaarlijkse SNT-uitjes, BBQ e.d.

4499 Gamescom

4410 Reservering gamescom Wordt niet meer gebruikt

4411 Aanschaf servers Kosten voor de aanschaf van een nieuwe gameserver

4599 IPv6 Prijzengeld

4510 Reservering IPv6 Wordt niet meer gebruikt

4511 Uitbetaling prijzengeld Uitbetaling van het prijzengeld van IPv6 als door het bestuur gestelde doelen zijn gehaald



(Begrote) Winst- en verliesrekening

5099 Helpdesk

5010 Managementvergoeding Helpdesk Financiële vergoeding ten bate van het SNT Bestuur, voor het managen van de helpdesk

5020 Jaarlijks uitje Kosten voor het jaarlijkse uitje met alle helpdeskers

5030 Representatie helpdesk Kosten voor de representatie/herkenbaarheid: polo-shirts, pennen, folders e.d.

5035 Kantoorartikelen Kosten voor diverse kantoorartikelen (post-its e.d.)

5060 Software Kosten voor ontwikkeling en ondersteuning van software, specifiek voor de SNT Helpdesk

5070 Vergaderkosten helpdesk Kosten voor vergaderingen van de Helpdesk

5080 Aanschaf hardware helpdesk Kosten voor hardware specifiek voor de SNT Helpdesk

Overzicht reserveringen Limiet

0520 Reservering Servers € 15.000,00 Reservering t.b.v. de aanschaf van servers (gekoppeld aan 4211 Aanschaf server)

0525 Reservering Workstations € 5.000,00 Reservering t.b.v. de aanschaf van workstations (gekoppeld aan 4216 Aanschaf workstations)

0530 Reservering Lustrum € 4.500,00 Reservering t.b.v. het lustrum (gekoppeld aan 4050 Lustrumviering)

0540 Reservering WESP € 5.000,00 Reservering t.b.v. WESP (hangt samen met ingaven en uitgaven voor WESP)

0545 Reservering Vlaai NVT Tijdelijke reservering t.b.v. vervanging van Vlaai, gaat weg als reservering leeg is

0550 Reservering Inventaris € 4.000,00 Reservering t.b.v. de inventaris (gekoppeld aan 4090 Inventaris)

0555 Reservering IPv6 NVT Tijdelijke reservering t.b.v. het prijzengeld van IPv6, gaat weg als reservering leeg is

0560 Reservering Virtuele Colo € 5.000,00 Reservering t.b.v. vColo (hangt samen met ingaven en uitgaven voor vColo)

0565 Reservering Software € 1.000,00 Reservering t.b.v. de aanschaf va nsoftware (gekoppeld aan 4240 Licentiekosten)

0570 Reservering Gamescom € 3.000,00 Reservering t.b.v. de aanschaf van een gameserver (gekoppeld aan 4411 Aanschaf gameserver)

0575 Reservering Boeken € 750,00 Reservering t.b.v. de aanschaf van boeken (gekoppeld aan 4080 Boeken/Tijdschriften)

0580 Reservering Backups € 5.000,00 Reservering t.b.v. Backups (hangt samen met ingaven en uitgaven voor Backups)

0585 Reservering Lezingen NVT Tijdelijke reservering t.b.v. vervanging het organiseren van lezingen, gaat weg als reservering leeg is

0590 Reservering Calamiteiten € 22.000,00 Reservering t.b.v. kosten in het geval van calamiteiten



Begeleidend schrijven begroting 2017 

1) Tijdens de laatste ALV van 19 december 2016 is de begroting niet goedgekeurd. De belangrijkste 

reden hiervoor was dat er vragen waren over de presentatie van de begroting. Daarom wordt de 

begroting van 2017 deze ALV opnieuw ter goedkeuring voorgelegd aan de ALV. De structuur van de 

begroting is nu zodanig veranderd zodat deze overeenkomt met de structuur van de afrekening. Op 

deze is de begroting duidelijker en makkelijker te vergelijken met de afrekening. De begrote 

bedragen zijn voor de meeste posten hetzelfde als in de begroting die is voorgelegd aan de ALV 

tijdens de ALV in december. De motivatie voor die bedragen staat genoemd bij ad 4. Er zijn echter 

nog twee belangrijke wijzigingen ingevoerd in begrote bedragen. Deze staan vermeld bij ad 3 en ad 5. 

2) Bij de afrekening van 2015 is besloten het gebruik en aanvullen van de reserveringen afzonderlijk 

weer te geven van de daadwerkelijk gemaakte kosten. In de begroting van 2017 zijn deze wijziging 

overgenomen met als gevolg dat de volgende posten zijn komen te vervallen: 

• 4001 Reservering rente 

• 4210 Reservering servers 

• 4215 Reservering workstations 

• 4410 Reservering gamescom 

• 5190 Reservering WESP 

• 5290 Reservering virtuele colo 

• 5390 Reservering backups 

3) Voor de post ‘4211 Aanschaf servers’ is een hoog bedrag van €23.500,00 begroot. Dit bedrag 

bestaat uit twee delen 

• €7500,00 is begroot voor het vervangen van vlaai. Er zijn al lange tijd plannen voor 

vervanging van vlaai, wat nu ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Deze kosten worden eerst 

ten laste gelegd van de ‘Reservering Vlaai’ zodat deze leeg is en komt daardoor vanaf 

volgend jaar te vervallen. De resterende kosten worden ten laste gelegd van de ‘Reservering 

Servers’. 

• Het resterende bedrag van €16.000,- is begroot voor de vervanging van het Cloudplatform. 

Dit Testcloudplatform is ondertussen uitgegroeid tot een stabiel platform waarin de Syscom 

het vertrouwen heeft dat deze het huidige platform kan overnemen. Hiervoor is natuurlijk 

een goed plan en architectuur nodig. Dit zal een van de grotere Syscom projecten zijn voor 

dit jaar. Het lijkt ook een goed idee om WESP virtueel op deze machines te gaan draaien. 

Hiermee wordt het onderhoud voor de hardware van WESP minder. Het plan is dat er drie 

nieuwe host machines komen. Alle drie de machines zijn identiek en kunnen elkaar 

failoveren.  De storage zal ook lokaal zijn voor de host en gesynct naar de andere machines, 

dit zorgt ervoor dat het platform een heel stuk sneller zal aanvoelen dan de huidige setup is. 

Het voorstel is om elke machine een aardige groei te laten opvangen, om dit te doen zijn ze 

goed voorzien van RAM (effectief zijn er altijd twee machines in productie beschikbaar) en de 

nodige storage. Op het moment is namelijk een vraag naar meer storage, welke nu nog niet 

geleverd kan worden. 

Van dit bedrag zal €10.000,- ten laste worden gelegd van de ‘Reservering Servers’, €4000,- zal 

ten laste worden gelegd van ‘Reservering WESP’ en €2000,- zal ten laste worden gelegd van 



de ‘Reservering vColo. Door deze hoge reservering is het waarschijnlijk verstandig om de 

jaarlijkse aanvulling van de ‘Reservering Servers’ te verhogen naar €4000,- om ervoor te 

zorgen dat het platform over vijf jaar vervangen kan worden. Dit kan vanaf de begroting van 

2018 toegepast worden. 

4) Gekopieerd van vorige begroting, opnieuw vermeld voor de volledigheid. Het budget voor een 

aantal posten is aangepast gebaseerd op de kosten van de afgelopen jaren. De posten waarvoor het 

budget is aangepast zijn rood gemarkeerd. De meest opvallende aanpassingen worden hieronder 

worden toegelicht: 

• 4090 Inventaris: Afgelopen twee jaar waren er hoge uitgaven voor deze post door de 

verhuizing in 2015 en de aanschaf van een tv in 2016. Voor 2017 worden er geen hoge 

uitgaven verwacht waardoor het budget is verlaagd. Wel wordt er een bedrag van €500,- 

begroot voor het aanvullen van de reservering. 

• 4091 Hackathon: De hackathon is dit jaar helaas niet doorgegaan, waardoor er ook 

nauwelijks kosten zijn gemaakt. Omdat er volgend jaar geen nieuwe poging wordt gedaan 

een hackathon te organiseren is er logischerwijs geen budget voor begroot. 

• 4092 LAN-party: Het plan is om komend jaar in mei een LAN-party te organiseren. Hiervoor is 

een budget beschikbaar gesteld van €4000,- 

• 4093 IoT-commissie: Het plan is om komend jaar een IoT-commissie op te zetten. Er is een 

budget van €2000,- beschikbaar gesteld om deze commissie op te starten en bij succes 

verder te kunnen laten ontwikkelen. De kosten zijn nu eerst onder de algemene kosten 

gezet, maar zullen bij voldoende succes en animo voor de commissie onder een aparte post 

worden gezet. 

• 4216 Aanschaf workstations: Omdat er het plan is om twee extra laptop werkplekken in te 

richten in het hok en om KVM switches aan te schaffen is hiervoor €1500,- begroot. 

• 4240 Licentiekosten: De licentiekosten worden gebruikt voor de eventuele aanschaf van 

software en donaties aan open-source projecten. De verwachting is dat dit in 2017 ook 

daadwerkelijk uitgegeven/gedoneerd zal worden. 

5) Van de post ‘4010 Administratief’ (voorheen ‘4010 Contributies/Jaarlijkse bedragen’) is de naam 

veranderd om duidelijker te maken waarvoor deze post wordt gebruikt. Het budget voor deze post is 

met €200,- verhoogd omdat er vanaf 2017 van een nieuw geautomatiseerd facturatiesysteem 

gebruikt wordt, welke ook iDeal betalingen kan ontvangen. Voor dit facturatiesysteem bedragen de 

extra kosten ongeveer €175,-. De overige €25,- verhoging komt door de verhoogde transactiekosten 

van de betaalrekening. 

 

 

 

 



Begrotingsvergelijking 2017

Begroot 2015 Werkelijk 2015 Verschil 2015 Begroot 2016 Werkelijk 2016 Verschil 2016 Begroot 2017

4000 Kosten

4099 Algemene kosten
4001 Reservering Rente € 600,00 - - - - - - Ad 2
4010 Adminstratief € 125,00 € 133,66 € -8,66 € 125,00 € 150,30 € -25,30 € 325,00 Ad 5
4020 Onvoorziene uitgaven € 500,00 € 71,80 € 428,20 € 500,00 € 44,10 € 455,90 € 500,00
4030 Vergaderkosten overige commissies € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
4040 Actieve leden vergoeding € 2.200,00 € 2.889,76 € -689,76 € 2.200,00 € 2.722,71 € -522,71 € 2.800,00
4050 Lustrumviering € 750,00 € 0,00 € 750,00 € 750,00 € 0,00 € 750,00 € 0,00
4060 Representatie SNT € 1.500,00 € 2.380,10 € -880,10 € 1.500,00 € 1.633,54 € -133,54 € 1.800,00
4070 Huurkosten € 3.850,00 € 5.129,69 € -1.279,69 € 5.250,00 € 4.954,08 € 295,92 € 5.000,00
4080 Boeken/Tijdschriften € 150,00 € 129,28 € 20,72 € 150,00 € 256,90 € -106,90 € 150,00
4090 Inventaris € 1.000,00 € 1.454,41 € -454,41 € 1.000,00 € 949,57 € 50,43 € 500,00 Ad 4
4091 Hackathon € 0,00 € 5.000,00 € 9,99 € 4.990,01 - Ad 4
4092 Lan-Party - - - - - - € 4.000,00 Ad 4
4093 IoT-commissie - - - - - - € 2.000,00 Ad 4

Total 4099 Algemene kosten € 12.188,70 € 10.721,19 € 17.075,00

4199 Bestuur
4110 Vergaderkosten Bestuur € 550,00 € 671,08 € -121,08 € 550,00 € 570,70 € -20,70 € 600,00
4120 Bestuursvergoeding verenigingsdeel € 2.200,00 € 2.199,84 € 0,16 € 2.200,00 € 2.199,84 € 0,16 € 2.200,00

Total 4199 Bestuur € 2.870,92 € 2.770,54 € 2.800,00

4299 Syscom
4210 Reservering servers € 3.000,00 € 0,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 0,00 € 3.000,00 - Ad 2
4211 Aanschaf server € 0,00 € 826,02 € -826,02 € 0,00 € 4.812,08 € -4.812,08 € 23.500,00 Ad 3
4215 Reservering workstations € 800,00 € 0,00 € 800,00 € 800,00 € 0,00 € 800,00 - Ad 2
4216 Aanschaf workstations € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.573,98 € -1.573,98 € 1.500,00 Ad 4
4220 Uitbreiding serverpark € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
4230 Hardware niet-afschrijfbaar € 400,00 € 42,98 € 357,02 € 400,00 € 20,57 € 379,43 € 100,00
4231 Backups € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 -
4240 Licentiekosten € 150,00 € 0,00 € 150,00 € 150,00 € 0,00 € 150,00 € 150,00 Ad 4
4250 Vergaderkosten Syscom € 200,00 € 0,00 € 200,00 € 200,00 € 232,13 € -32,13 € 200,00

Total 4299 Syscom € 869,00 € 6.638,76 € 25.450,00

4399 Axiecom
4310 Evenementen € 4.000,00 € 3.834,13 € 165,87 € 4.000,00 € 3.059,71 € 940,29 € 4.000,00

Total 4399 Axiecom € 3.834,13 € 3.059,71 € 4.000,00

4499 Gamescom
4410 Reserving gamescom € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 300,00 € 0,00 € 300,00 - Ad 2
4411 Aanschaf servers € 0,00 € 2.385,44 € -2.385,44 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Total 4499 Gamescom € 2.385,44 € 0,00 € 0,00

4599 IPv6 Prijzengeld
4510 Reservering IPv6 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 Ad 2
4511 Uitbetaling prijzengeld € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.000,00

Total 4599 IPv6 Prijzengeld € 0,00 € 0,00 € 1.000,00

Total 4000 Kosten € 22.148,19 € 23.190,20 € 50.325,00

8099 Inkomsten

8000 Overige inkomsten € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 90,75 € -90,75 € 0,00
8010 Verenigingsvergoeding ICTS € 21.375,00 € 21.375,00 € 0,00 € 21.375,00 € 21.375,00 € 0,00 € 21.375,00
8020 Verkoop diensten € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
8030 Verkoop goederen € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 210,00 € -210,00 € 0,00
8090 Rente postbank € 600,00 € 653,55 € -53,55 € 650,00 € 345,63 € 304,37 € 350,00

Total 8099 Inkomsten € 22.028,55 € 22.021,38 € 21.725,00



Overzicht reserveringen 2017
Begroot

Reservering 01-01-2017 Aanvullen Gebruik Mutatie 31-12-2017
0520 Reservering Servers € 17.946,41 € 3.000,00 € 15.377,41 € -12.377,41 € 5.569,00
0525 Reservering Workstations € 3.226,02 € 800,00 € 1.500,00 € -700,00 € 2.526,02
0530 Reservering Lustrum € 2.984,34 € 750,00 € 0,00 € 750,00 € 3.734,34
0540 Reservering WESP € 4.951,41 € 1.200,00 € 4.000,00 € -2.800,00 € 2.151,41
0545 Reservering Vlaai € 2.122,59 € 0,00 € 2.122,59 € -2.122,59 € 0,00
0550 Reservering Inventaris € 832,74 € 1.000,00 € 500,00 € 500,00 € 1.332,74
0555 Reservering IPv6 € 2.671,78 € 0,00 € 1.000,00 € -1.000,00 € 1.671,78
0560 Reservering Virtuele Colo € 3.953,77 € 650,00 € 2.000,00 € -1.350,00 € 2.603,77
0565 Reservering Software € 900,00 € 150,00 € 150,00 € 0,00 € 900,00
0570 Reservering Gamescom € 314,56 € 300,00 € 0,00 € 300,00 € 614,56
0575 Reservering Boeken € 243,14 € 150,00 € 150,00 € 0,00 € 243,14
0580 Reservering Backups € 3.919,43 € 600,00 € 1.246,78 € -646,78 € 3.272,65
0585 Reservering Lezingen € 250,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 250,00
0590 Reservering Calamiteiten € 5.117,86 € 500,00 € 0,00 € 500,00 € 5.617,86
Totaal € 49.434,05 € 9.100,00 € 28.046,78 € -18.946,78 € 30.487,27



Begrote winst- en verliesrekening 2017

Ontvangsten Uitgaven

5099 Helpdesk
5010 Managementvergoeding € 2.200,00
5020 Jaarlijks uitje € 500,00
5030 Representatie helpdesk € 600,00
5035 Kantoorartikelen € 50,00
5060 Software € 400,00

5099 Helpdesk 5070 Vergaderkosten Helpdesk € 500,00
5090 Te declareren bij ICTS € 4.450,00 5080 Aanschaf hardware helpdesk € 200,00

Total 5099 Helpdesk € 4.450,00 Total 5099 Helpdesk € 4.450,00

5199 WESP
5131 Hardware WESP € 0,00
5132 Backups WESP € 0,00

5199 WESP 5133 Representatie WESP € 0,00
5110 Inkomsten WESP € 1.200,00 5134 Vcolo WESP € 0,00

Total 5199 WESP € 1.200,00 Total 5199 WESP € 0,00

5299 Virtuele colo 5299 Virtuele colo
5210 Inkomsten virtuele colo € 650,00 5220 Hardware Virtuele Colo € 0,00

Total 5299 Virtuele colo € 650,00 Total 5299 Virtuele colo € 0,00

5399 Backups 5399 Backups
5310 Inkomsten Backups € 600,00 5330 Kosten Backups € 0,00

Total 5399 Backups € 600,00 Total 5399 Backups € 0,00

8099 Inkomsten (vereniging) 4000 Kosten (vereniging)
8099 Inkomsten (vereniging) € 21.725,00 Totale Kosten Vereniging € 50.325,00

Total 8099 Inkomsten (vereniging) € 21.725,00 Total 4000 Kosten (Vereniging) € 50.325,00

6099 Reserveringen 6099 Reserveringen
6010 Gebruik reserveringen € 28.046,78 6000 Aanvullen reserveringen € 9.100,00

Total 6099 Reserveringen € 28.046,78 Total 6099 Reserveringen € 9.100,00

Resultaat € -7.203,22

Totale ontvangsten € 56.671,78Totale uitgaven € 56.671,78

   

               

   



Begrotingsbalans 2017
Begroot

01-01-17 31-12-17 Verschil

0599 Eigen vermogen
0500 Eigen vermogen € 25.353,84 € 18.150,62 € -7.203,22
0520 Reservering Servers € 17.946,41 € 5.569,00 € -12.377,41
0525 Reservering Workstations € 3.226,02 € 2.526,02 € -700,00
0530 Reservering Lustrum € 2.984,34 € 3.734,34 € 750,00
0540 Reservering WESP € 4.951,41 € 2.151,41 € -2.800,00
0545 Reservering Vlaai € 2.122,59 € 0,00 € -2.122,59
0550 Reservering Inventaris € 832,74 € 1.332,74 € 500,00
0555 Reservering IPv6 € 2.671,78 € 1.671,78 € -1.000,00
0560 Reservering Virtuele Colo € 3.953,77 € 2.603,77 € -1.350,00
0565 Reservering Software € 900,00 € 900,00 € 0,00
0570 Reservering Gamescom € 314,56 € 614,56 € 300,00
0575 Reservering Boeken € 243,14 € 243,14 € 0,00
0580 Reservering Backups € 3.919,43 € 3.272,65 € -646,78
0585 Reservering Lezingen € 250,00 € 250,00 € 0,00
0590 Reservering Calamiteiten € 5.117,86 € 5.617,86 € 500,00

Total 0599 Eigen vermogen € 74.787,89 € 48.637,89 € -26.150,00

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       



 
 
 

Uitleg afrekening 2016 

1) Sinds de afrekening van 2015 is de presentatie van de afrekening veranderd om het verschil tussen 

uitgaven en het aanvullen van de reserveringen duidelijk te maken. Daardoor zijn de volgende posten 

komen te vervallen: 

• 5190 Reservering WESP 

• 5290 Reservering virtuele colo 

• 5390 Reservering Backups 

• 4001 Reservering Rente 

• 4210 Reservering servers 

• 4215 Reservering workstations. 

• 4410 Reservering gamescom 

• 4510 Reservering IPv6 

Op de bovenste drie posten na, staan deze posten nog wel op de afrekening omdat deze voor de 

begroting van 2016 nog wel gebruikt zijn. Echter, de kosten voor deze posten zijn te zien op de 

corresponderende kostenposten. De kosten die bijvoorbeeld gemaakt zijn voor de aanschaf van 

servers staan nu op de post 4211 Aanschaf servers. 

2) De uitsplitsing van de bedragen op de post ‘Aanvullen reserveringen’ en ‘Gebruik reserveringen’ is 

te zien op het ‘Overzicht reserveringen 2016’. De reserveringen zijn aangevuld met het bedrag zoals 

begroot op de bovengenoemde vervallen posten. De reserveringen worden gebruikt met het bedrag 

van de corresponderende kostenposten. De kosten van bijvoorbeeld de post ‘Aanschaf servers’ zijn 

ten laste gelegd van de ‘Reservering Servers’. 

3) De post `4020 Onvoorziene uitgaven’ bestaat uit een bedrag van €44,10. Dit is gebruikt voor de 

lunch van een Notebook Project bijeenkomst.  

4) De post ‘4040 Actieve leden vergoeding’ is hoger uitgevallen dan begroot. Dit is een trend van de 

afgelopen jaren, te verklaren doordat er meer mensen aanwezig zijn tijdens koffieuurtjes en 

hokavonden. 

5) De post `4060 Representatie SNT’ is ook hoger uitgevallen dan begroot.  Dit komt doordat het 

bedrag van de kledingronde van €315,21 volledig ten laste is gelegd van deze post. Uiteindelijk is 

deze kleding voor €210,00 doorverkocht zoals te zien op de post ‘8030 Verkoop goederen’ 

6) De post `4080 Boeken/tijdschriften’ is hoger uitgevallen doordat SNT drie boeken heeft 

aangeschaft. Deze zijn vrij beschikbaar in het hok voor de actieve leden. 

7) De post ‘4091 Hackathon’ is lager uitgevallen dan begroot, omdat de Hackathon helaas niet door is 

gegaan vanwege te weinig interesse. Daardoor is er alleen geld uitgegeven als vergoeding voor het 

design van de poster gebruikt voor de promotie. 

8) De post ‘4211 Aanschaf servers’ is relatief hoog. Dit komt omdat er in 2016 een aantal nieuwe 

servers zijn aangeschaft ter vervanging van de database-, monitoring- en lollyservers. 

9) De post ‘4215 Aanschaf workstations’ is relatief hoog. Dit komt doordat de vier workstations in het 

hok deels vervangen zijn. 



Budgetrapport 2016

Begroot 2015 Werkelijk 2015 Begroot 2016 Werkelijk 2016 Verschil 2016

4000 Kosten

4099 Algemene kosten
4001 Reservering Rente € 600,00 - - - - Ad 1
4010 Contributies/Jaarlijkse bijdragen € 125,00 € 133,66 € 125,00 € 150,30 € 25,30
4020 Onvoorziene uitgaven € 500,00 € 71,80 € 500,00 € 44,10 € -455,90 Ad 3
4030 Vergaderkosten overige commissies € 0,00 € 0,00 - € 0,00 -
4040 Actieve leden vergoeding € 2.200,00 € 2.889,76 € 2.200,00 € 2.722,71 € 522,71 Ad 4
4050 Lustrumviering € 750,00 € 0,00 € 750,00 € 0,00 € -750,00
4060 Representatie SNT € 1.500,00 € 2.380,10 € 1.500,00 € 1.633,54 € 133,54 Ad 5
4070 Huurkosten € 3.850,00 € 5.129,69 € 5.250,00 € 4.954,08 € -295,92
4080 Boeken/Tijdschriften € 150,00 € 129,28 € 150,00 € 256,90 € 106,90 Ad 6
4090 Inventaris € 1.000,00 € 1.454,41 € 1.000,00 € 949,57 € -50,43
4091 Hackathon € 5.000,00 € 9,99 € -4.990,01 Ad 7

Total 4099 Algemene kosten € 12.188,70 € 10.721,19

4199 Bestuur
4110 Vergaderkosten Bestuur € 550,00 € 671,08 € 550,00 € 570,70 € 20,70
4120 Bestuursvergoeding verenigingsdeel € 2.200,00 € 2.199,84 € 2.200,00 € 2.199,84 € -0,16

Total 4199 Bestuur € 2.870,92 € 2.770,54

4299 Syscom
4210 Reservering servers € 3.000,00 € 0,00 € 3.000,00 € 0,00 € -3.000,00 Ad 1
4211 Aanschaf servers € 0,00 € 826,02 € 0,00 € 4.812,08 € 4.812,08 Ad 8
4215 Reservering workstations € 800,00 € 0,00 € 800,00 € 0,00 € -800,00 Ad 1
4216 Aanschaf workstations € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.573,98 € 1.573,98 Ad 9
4220 Uitbreiding serverpark € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
4230 Hardware niet-afschrijfbaar € 400,00 € 42,98 € 400,00 € 20,57 € -379,43
4231 Backups € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
4240 Licentiekosten € 150,00 € 0,00 € 150,00 € 0,00 € -150,00
4250 Vergaderkosten Syscom € 200,00 € 0,00 € 200,00 € 232,13 € 32,13

Total 4299 Syscom € 869,00 € 6.638,76

4399 Axiecom
4310 Evenementen € 4.000,00 € 3.834,13 € 4.000,00 € 3.059,71 € -940,29

Total 4399 Axiecom € 3.834,13 € 3.059,71

4499 Gamescom
4410 Reserving gamescom € 0,00 € 0,00 € 300,00 € 0,00 € -300,00 Ad 1
4411 Aanschaf servers € 0,00 € 2.385,44 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Total 4499 Gamescom € 2.385,44 € 0,00

4599 IPv6 Prijzengeld
4510 Reservering IPv6 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 Ad 1
4511 Uitbetaling prijzengeld € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Total 4599 IPv6 Prijzengeld € 0,00 € 0,00

Total 4000 Kosten € 22.148,19 € 23.190,20

8099 Inkomsten

8000 Overige inkomsten € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 90,75 € 90,75
8010 Verenigingsvergoeding ICTS € 21.375,00 € 21.375,00 € 21.375,00 € 21.375,00 € 0,00
8020 Verkoop diensten € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
8030 Verkoop goederen € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 210,00 € 210,00
8090 Rente postbank € 600,00 € 653,55 € 650,00 € 345,63 € -304,37

Total 8099 Inkomsten € 22.028,55 € 22.021,38



Overzicht reserveringen 2016

Reservering 01-01-2016 Aanvullen Gebruik Mutatie 31-12-2016
0520 Reservering Servers € 19.758,49 € 3.000,00 € 4.812,08 € -1.812,08 € 17.946,41
0525 Reservering Workstations € 4.000,00 € 800,00 € 1.573,98 € -773,98 € 3.226,02
0530 Reservering Lustrum € 2.234,34 € 750,00 € 0,00 € 750,00 € 2.984,34
0540 Reservering WESP € 3.676,19 € 1.275,22 € 0,00 € 1.275,22 € 4.951,41
0545 Reservering Vlaai € 2.122,59 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.122,59
0550 Reservering Inventaris € 782,31 € 1.000,00 € 949,57 € 50,43 € 832,74
0555 Reservering IPv6 € 2.671,78 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.671,78
0560 Reservering Virtuele Colo € 3.372,77 € 581,00 € 0,00 € 581,00 € 3.953,77
0565 Reservering Software € 750,00 € 150,00 € 0,00 € 150,00 € 900,00
0570 Reservering Gamescom € 14,56 € 300,00 € 0,00 € 300,00 € 314,56
0575 Reservering Boeken € 350,04 € 150,00 € 256,90 € -106,90 € 243,14
0580 Reservering Backups € 4.503,96 € 662,25 € 1.246,78 € -584,53 € 3.919,43
0585 Reservering Lezingen € 250,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 250,00
0590 Reservering Calamiteiten € 4.661,96 € 455,90 € 0,00 € 455,90 € 5.117,86
Totaal € 49.148,99 € 9.124,37 € 8.839,31 € 285,06 € 49.434,05



Winst- en verliesrekening 2016

Ontvangsten Uitgaven

5099 Helpdesk
5010 Managementvergoeding € 2.199,84
5020 Jaarlijks uitje € 370,00
5030 Representatie helpdesk € 214,59
5035 Kantoorartikelen € 0,00
5060 Software € 0,00

5099 Helpdesk 5070 Vergaderkosten Helpdesk € 24,07
5090 Te declareren bij ICTS € 2.820,90 5080 Aanschaf hardware helpdesk € 12,40

Total 5099 Helpdesk € 2.820,90 Total 5099 Helpdesk € 2.820,90

5199 WESP
5131 Hardware WESP € 0,00
5132 Backups WESP € 0,00

5199 WESP 5133 Representatie WESP € 0,00
5110 Inkomsten WESP € 1.275,22 5134 Vcolo WESP € 0,00

Total 5199 WESP € 1.275,22 Total 5199 WESP € 0,00

5299 Virtuele colo 5299 Virtuele colo
5210 Inkomsten virtuele colo € 581,00 5220 Hardware Virtuele Colo € 0,00

Total 5299 Virtuele colo € 581,00 Total 5299 Virtuele colo € 0,00

5399 Backups 5399 Backups
5310 Inkomsten Backups € 662,25 5330 Kosten Backups € 1.779,07

Total 5399 Backups € 662,25 Total 5399 Backups € 1.779,07

8099 Inkomsten (vereniging) 4000 Kosten (vereniging)
8099 Inkomsten (vereniging) € 22.021,38 Totale Kosten Vereniging € 23.190,20

Total 8099 Inkomsten (vereniging) € 22.021,38 Total 4000 Kosten (Vereniging) € 23.190,20

6099 Reserveringen 6099 Reserveringen
6010 Gebruik reserveringen € 8.839,31 6000 Aanvullen reserveringen € 9.124,37 Ad 2

Total 6099 Reserveringen € 8.839,31 Total 6099 Reserveringen € 9.124,37

Resultaat € -714,48

Totale ontvangsten € 36.200,06Totale uitgaven € 36.200,06

   

               

   



Balans 2016

01-01-16 31-12-16 Verschil

Activa

1099 Liquide middelen
1000 Kas € 9,25 € 9,25 € 0,00
1010 Giro € 1.446,71 € 441,33 € -1.005,38
1020 Spaarrekening € 71.421,28 € 71.766,91 € 345,63
1030 Paypal € 139,67 € 139,67 € 0,00

Total 1099 Liquide middelen € 73.016,91 € 72.357,16 € -659,75

1299 Debiteuren
1200 Nog te ontvangen bedragen € 326,80 € 751,00 € 424,20
1210 ICTS € 3.191,03 € 2.820,90 € -370,13

Total 1299 Debiteuren € 3.517,83 € 3.571,90 € 54,07

Totaal Activa € 76.534,74 € 75.929,06 € -605,68

Passiva

1599 Crediteuren
1510 Uit te betalen declaraties € 19,88 € 9,99 € -9,89
1520 Uit te betalen facturen € 930,91 € 764,54 € -166,37
1530 Uit te betalen bestuursvergoeding € 366,64 € 366,64 € 0,00

Total 1599 Crediteuren € 1.317,43 € 1.141,17 € -176,26

0599 Eigen vermogen
0500 Eigen vermogen € 26.068,32 € 25.353,84 € -714,48
0520 Reservering Servers € 19.758,49 € 17.946,41 € -1.812,08
0525 Reservering Workstations € 4.000,00 € 3.226,02 € -773,98
0530 Reservering Lustrum € 2.234,34 € 2.984,34 € 750,00
0540 Reservering WESP € 3.676,19 € 4.951,41 € 1.275,22
0545 Reservering Vlaai € 2.122,59 € 2.122,59 € 0,00
0550 Reservering Inventaris € 782,31 € 832,74 € 50,43
0555 Reservering IPv6 € 2.671,78 € 2.671,78 € 0,00
0560 Reservering Virtuele Colo € 3.372,77 € 3.953,77 € 581,00
0565 Reservering Software € 750,00 € 900,00 € 150,00
0570 Reservering Gamescom € 14,56 € 314,56 € 300,00
0575 Reservering Boeken € 350,04 € 243,14 € -106,90
0580 Reservering Backups € 4.503,96 € 3.919,43 € -584,53
0585 Reservering Lezingen € 250,00 € 250,00 € 0,00
0590 Reservering Calamiteiten € 4.661,96 € 5.117,86 € 455,90

Total 0599 Eigen vermogen € 75.217,31 € 74.787,89 € -429,42

Totaal Passiva € 76.534,74 € 75.929,06 € -605,68
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Het nieuwe bestuur heeft voor de aankomende bestuursperiode een aantal zaken op een rij gezet waar
het extra aandacht aan wil gaan besteden.

Extra pro�lering van de vereniging

Het aantal actieve leden van SNT is altijd een punt van aandacht. Om meer naamsbekendheid, en
daardoor hopelijk meer actieve leden, te krijgen moet de vereniging goed gepro�leerd worden. Enkele
punten waar we mee bezig willen gaan is meer contact onderhouden met andere ICT commissies. Er
wordt al gewerkt aan de organisatie van een evenement met LISA en de Student Union waar ook
onderling contact een belangrijk punt zal zijn. Ook willen we proberen hokavonden bekender te maken
en gericht te promoten met commissies die mensen zoeken.

ICT ondersteuning bij evenementen

Veel verenigingen hebben minder kennis en ervaring dan SNT heeft. Om deze verenigingen te helpen
willen we proberen ICT ondersteuning te bieden. Als er bijvoorbeeld een evenement georganiseerd
wordt en hier ICT zaken voor nodig zijn, kan er gevraagd worden of er een SNTer deze ondersteuning
kan bieden op die momenten. Dit kan zijn het opzetten van het netwerk voor een LAN-party, of
een draadloos netwerk voor een symposium. Met deze ondersteuning hopen wij overlast voor LISA
vanwege verkeerd ingestelde of aangesloten apparatuur te verminderen, en daarnaast naamsbekendheid
te genereren voor onze diensten en activiteiten.

WiFi-verbetering op de campus

Er zijn een aantal plekken op de campus waar het WiFi bereik �ink verbeterd kan worden. In het ITC
hotel zijn access points opgehangen die ook in andere delen van de campus een goede optie zouden
zijn. Ook het verplaatsen van de bestaande access points zou een oplossing kunnen zijn. Het eerste
deel waar mee bezig gegaan moet worden is het inventariseren waar het WiFi signaal precies slecht
is, en waar dit door komt. SNT wil LISA graag helpen bij dit proces. Er wordt al gewerkt aan een
plan om de SNT helpdesk de communicatie en planning met de bewoners te organiseren, zodat LISA
gericht bezig kan met metingen en indien nodig de signalen te verbeteren.
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Commissiestructuur verbeteren

Het is opgevallen dat er enkele commissies zeer actief zijn, en enkele commissies redelijk inactief
zijn geworden. We willen nagaan of de huidige commissiestructuur nog steeds geschikt is voor alle
activiteiten binnen SNT. Indien dit niet zo is zal er gekeken worden welke structuur beter geschikt zal
zijn voor SNT. Ook zal er speci�eker voor bepaalde commissies gepromoot worden om nieuwe leden
voor deze commissies te krijgen. Op deze manier hopen we nieuw leven te blazen in de commissies die
dit nodig hebben.


