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Conceptnotulen ALV 21 juni 2018

Locatie Vestingbar (Amphitheater) te Enschede
Aanwezig Erik Frentrop (voorzitter),
Willem Mulder (secretaris),

5

Besi Sejdijaj (penningmeester),
Xadya van Bruxvoort,
Marloes ten Hage,
Thijs Dortmann,
10

Machtigingen Wouter Kobes machtigt Xadya van Bruxvoort,
Jonathan Juursema machtigt Maaike Keurhorst

Afmeldingen Floris Fokkinga,
Wouter Kobes,
Yoeri Otten,
DaniÃ«l Huisman

15

1

Opening

Erik Frentrop opent de vergadering om $tijdstip.
Hij vraagt of iedereen zich heeft ingeschreven op de inschrijijst; dat is het geval.
Erik vraagt of er personen aanwezig zijn die geen lid zijn van SNT.
20

$aanwezige geeft aan geen lid te zijn; niemand heeft bezwaar tegen zijn aanwezigheid.
De ALV wordt uitgezonden via een stream op het internet en daar heeft niemand bezwaar tegen.

2

Vaststellen agenda

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

1
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25

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.
De notulen worden, met de voorgestelde en aangenomen wijziging, en behoudens verbetering van stijlen spelfouten, goedgekeurd.

Actiepunten
30

Uitzoeken hoe oud-studenten automatisch uit DAS uitgeschreven kunnen worden
Het bestuur heeft een procedure bedacht.
Echter, omdat RUN vervangen gaat worden door Ecient IP 
en dus DAS omgeschreven moet worden 
wordt dit pas geÃ¯mplementeerd na het omschrijven.

35

Tobias vraagt om een update over de overgang naar Ecient IP w.b. DAS.
Willem geeft aan dat de huidige commissie hier geen tijd voor danwel zin in heeft.
Het plan is nu dat Willem en Jonathan er samen naar gaan kijken.
Willem heeft inloggegevens voor de testomgeving van Ecient IP,
dus dat er aan gewerkt kan worden.

40

Extra prolering van de vereniging
Erik geeft aan dat we hier nog niet genoeg aandacht aan hebben besteed.
Er zijn wel plannen voorbereid, maar nog niet uitgevoerd.
Hier wordt verder op in gegaan in de beleidsevaluatie.

Draaiboek overschrijding limieten commissies
45

Frans vraagt over welke limieten dit gaat.
Willem geeft aan dat dit gaat over reserveringslimieten op de begroting.
Er is geen duidelijkheid over waarover er een draaiboek moet komen.
Tobias geeft aan dat het wellicht handig is om hierin op te nemen hoe commissies onder de limiet
kunnen blijven,

50

bijvoorbeeld door commissies aan te sturen op het uitgeven van geld als het limiet bereikt dreigt te
worden.
2
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Inatie, uitleg, balans
Dit is gedaan.

4

55

Mededelingen van het bestuur

Erik vraagt aan Willem hoeveel leden SNT momenteel heeft.
Willem geeft aan dat SNT momenteel 3720 normale leden heeft.
De vervanging van WESP gaat, als alles volgens plan verloopt, op 1 mei in bÃ¨ta.
In september zou de vervanging als productie moeten gaan draaien.
Jan-Freerk geeft aan dat de planning voor Ecient IP is om

60

op 1 mei een productieklaar systeem te hebben, en voor de zomervakantie in productie te zijn.
De helpdesk gaat voor zover het bestuur weet verhuizen naar de Spiegel, maar daar is nog geen ocieel
bericht van.

5

Beleidsevaluatie

Erik geeft de ALV de tijd om de beleidsevaluatie door te lezen.
65

Yoeri vraagt wat ICT-commissies zijn. Erik geeft aan dat dit gaat om ICT-commissies van verenigingen.
Yoeri vraagt vervolgens hoeveel contact hier al mee is gehad.
Erik geeft aan dat hier in de wandelgangen wel wat over gesproken is, maar verder nog geen uitnodigingen zijn gedaan.

6

70

Begroting 2018

Besi loopt de begroting door.
Vorig jaar zijn er veel uitgaven gedaan voor bijv. een nieuw cloudplatform en een vervanging voor
WESP.
Daarom wordt er de komende 5 tot 6 jaar doorgespaard voor een nieuw platform.
De actieveledenvergoeding was vorig jaar omhoog gezet n.a.v. uitgaven over 2016.

75

Afgelopen jaar zijn we niet bij het bedrag in de buurt gekomen,
dus de post is weer omlaag gebracht naar het vorige bedrag.
De inventariskosten zijn op e800 gesteld n.a.v. de uitgaven van vorig jaar.
De IoT-commissie had een budget van e2000, en heeft hiervan ongeveer e430 uitgegeven.

3
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Daarom is deze post omlaag gezet naar e450.
80

Tobias vraagt aan Besi of hij hierover heeft overlegd met de commissie.
Besi geeft aan dat hij dit niet heeft gedaan.
Willem geeft aan dat de IoT-commissie naar verloop van afgelopen jaar steeds minder actief is geworden,
en dat het bestuur hier dus niet goed op heeft kunnen peilen.

85

Mocht de commissie meer geld nodig hebben, dan kan daar op dat moment nog naar gekeken worden.
De vergaderkosten voor het bestuur zijn omlaag gegaan.
Dit lijkt, gezien afgelopen naar, een prima bedrag.
De bestuursvergoeding is sinds 2008 niet gecorrigeerd voor inatie.
Besi geeft aan dat er volgens het CBS een inatie is over die tijd van 13,4%.

90

Dit komt neer op e2504, en is afgerond op e2500.
Tobias vraagt waarom niet de volledige vergoeding is uitgegeven.
Besi geeft aan dat dit een typefout is.
Tobias merkt ook op dat de mintekens niet kloppen.
Dit gaat Besi aanpassen.

95

Vorig jaar zijn `Reservering servers' en `Reservering workstations' afgeschaft,
deze zijn direct in het reserveringsoverzicht gezet.
Vorig jaar is het budget voor workstations niet volledig gebruikt.
Het niet gebruikte budget wordt voor dit jaar weer inbegroot
om KVM-switches en toetsenborden aan te schaen.

100

Tobias vraagt naar de rente; op de begroting staat e350 aan rente.
Dit is niet realistisch, dus Tobias raadt aan om het aan te passen.
Besi gaat hier naar kijken.
Het plan is om tegen 2023 de reservering voor servers vol te hebben.
Daarom komt er dit jaar e1700, en daarna e2000 euro per jaar bij.

105

De reservering voor workstations wordt niet bijgevuld, aangezien deze nog ruim zit.
De reservering voor het lustrum wordt bijgevuld en zit dan vol.
Dat klopt, want 2019 is een lustrumjaar.
Tobias vraagt waarom er dit jaar e300 minder wordt ingelegd voor servers.
Besi antwoordt dat dit is omdat hij nu netjes op e0 uitkomt.

110

Tobias geeft aan dat, als je dit elk jaar doet, je nooit aan je streefbedrag komt.
4
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Besi geeft aan dat `Eigen vermogen' een geschat bedrag is, aangezien 2017 nog niet is afgesloten.
Joris vraagt of de rente op e0 wordt gezet.
Erik antwoordt dat de rente wordt aangepast naar de huidige rente.
Tobias merkt op dat het resultaat daarmee negatief wordt.
115

De begroting voor 2018 wordt met voorgestelde en aangenomen wijzigingen goedgekeurd.

7

Wisseling bestuur

Willem en Besi hebben aangegeven dat ze zich niet beschikbaar stellen voor een volgende bestuursperiode.
120

Erik blijft wel beschikbaar en naast hem zijn er drie kandidaten gevonden. Dit zijn Xadya van Bruxvoort,
Marloes ten Hage en Thijs Dortmann.
Hiermee wordt het nieuwe bestuur als volgt voorgesteld:
Erik Frentrop
Xadya van Bruxvoort
Marloes ten Hage
Thijs Dortmann

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Helpdesk- en AbusecoÃ¶rdinator

Besi neemt geen bestuurstaken meer op zich, maar blijft, zoals bij het vorige punt besloten, aan tot
de afrekening goedgekeurd is.
125

Willem en Erik worden gedechargeerd, Besi blijft aan tot de afrekening goedgekeurd is en het nieuwe
bestuur wordt gechargeerd.

8

Beleid bestuur

Erik last een korte leespauze in om de ALV de gelegenheid te geven het beleidsplan door te lezen.
Erik geeft een korte samenvatting van wat er in het beleidsplan staat.
130

Extra prolering van de vereniging
Het bestuur wil beter promoten wat SNT doet en gerichter zoeken naar mensen om zo wat specieker
mensen aan te trekken voor SNT. Dit is eerder gebeurd en is toen wel positief gebleken, al werden
mensen niet altijd actief.
Leon vraagt waarom die mensen in dit geval niet actief wilden worden.

135

Erik antwoordt dat dit niet altijd heel duidelijk is. Het is de vraag of het altijd duidelijk is wat mensen
echt bij SNT kunnen doen en wat potentiÃ«le actieve leden hieraan bij kunnen dragen. Daar zou
verbetering in zitten, maar het is in elk geval goed om mensen langs te laten komen bij SNT, want dit
maakt de kans groter dat ze wel actief worden.
5
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140

Willem zegt dat er nu wordt aangegeven dat dit bijvoorbeeld via de nieuwsbrief kan, maar vraagt of
er nagedacht is over andere manieren om dit te doen.
Xadya antwoordt dat dit bijvoorbeeld via studies kan. Informatica heeft actieve promotie van SNT
binnen hun colleges, voornamelijk ter promotie van git. Het bestuur denkt dat het bij andere studies
ook gewenst is om diensten van SNT (zoals git) te gebruiken en promoten. Hier wordt naar gekeken.

145

Erik geeft aan dat ook Facebook een goed platform is voor promotie. Een Andere optie zou de LED
borden kunnen zijn. Buiten dit zou tijdens de Kick-In ook een goed moment zijn om SNt te promoten.
Er moet in elk geval gekeken worden naar welk platform werkt voor welke promotie.
Frans vraagt of de dienstencatalogus op de website ook bijgewerkt wordt.
Erik antwoordt dat dat zal gebeuren zodra Hornet ver genoeg is.
Willem vraagt zich af wat er gaat gebeuren de handleidingen.

150

Thijs zegt dat de handleidingen voor een groot deel al overgezet zijn naar het handleidingenportaal van
LISA en dat de rest van de handleidingen daar naar alle waarschijnlijkheid ook naartoe zullen gaan.
Willem geeft aan dat de handleidingen op de site wel zijn bijgewerkt, maar die van LISA nog niet.
Thijs antwoordt dat hij daar naar gaat kijken.

ICT-ondersteuning bij evenementen
155

Erik geeft aan dat dit een beleidspunt is van het vorige bestuur dat nu verder doorgezet wordt. Dit
is om te kijken of er toegevoegde waarde is voor verenigingen en LISA als er ICT-ondersteuning bij
evenementen zou zijn.
Hierover zijn geen opmerkingen.

9

160

Ingezonden stukken

Er zijn geen ingezonden stukken

10

W.V.T.T.K.

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

11

Rondvraag

Bob vraagt of er nu wel nieuwe opname apparatuur aangeschaft wordt voor de volgende ALV
165

Erik antwoordt dat dit zal gebeuren.
Willem vraagt of het nieuwe bestuur er zin in heeft.
6
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Het bestuur antwoordt ja.
Er zijn geen verdere vragen of opmerkingen gedurende de rondvraag.

12

170

Sluiting

Erik sluit de vergadering om 21:36 en nodigt iedereen uit voor een drankje in de Grote VB.
Leon wenst het bestuur veel succes.
Er zijn geen actiepunten voortgekomen uit de vorige ALV.
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