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Agenda ALV
19 December 2018
1. Opening
2. Determining Agenda
3. Proceedings previous GMM
4. Announcements by the board
(a) Hornet
(b) DAS
5. Policy review
(a) Promotion and communication
(b) ICT support for events
6. Financial report 2017
7. Received documents
(a) Raad Van Advies Studenten Net Twente
8. Change of the board
9. Policy of the board
(a) Promotion and communication
(b) Future proong
10. Budget 2019
11. Other appended items
12. Questions
13. Closing
ad. 3

Explicit to-do items in the proceedings will be explained here. You can nd the proceedings of the
previous GMM on our website. Style and spelling mistakes can be passed to the secretary until one
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month after the GMM by email.
ad. 8

Erik Frentrop will not be available for a position on the next board. The new board is proposed as
following:
Xadya van Bruxvoort
Hessel Bierma
Marloes ten Hage
Thijs Dortmann

Chairman
Secretary
Treasurer
Helpdesk- and Abusecoördinator
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Locatie – Location Vestingbar (Amphitheater) te Enschede
5

Aanwezig – Present Erik Frentrop (voorzitter), Willem Mulder (secretaris), Besi Sejdijaj (penningmeester), Xadya van Bruxvoort, Marloes ten Hage, Thijs Dortmann, Frans van Dijk, Maaike Keurhorst, Leon Haverkotte, Bob van de Vijver
Machtigingen – Authorisations Wouter Kobes machtigt Xadya van Bruxvoort, Jonathan Juursema
machtigt Maaike Keurhorst
Afmeldingen – Cancellations Floris Fokkinga, Wouter Kobes, Yoeri Otten, Daniël Huisman

10

1 Opening
Erik Frentrop opent de vergadering om 20:43. 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. Leon geeft aan geen lid te zijn;
niemand heeft bezwaar tegen zijn aanwezigheid.

15

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

2 Vaststellen agenda
Erik geeft aan dat na het punt ‘Financial report’ de KCC wordt gewisseld.

3

20

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, behoudens verbetering van stijl- en spelfouten, goedgekeurd.

4 Mededelingen van het bestuur
Erik vraagt aan Willem hoeveel leden SNT momenteel heeft. Willem geeft aan dat SNT momenteel
3782 normale leden heeft. Dit is 62 leden meer dan in maart.
1
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25

Erik vraagt aan Leon wat de planning is voor Efficient IP. Leon geeft aan dat de voorlopige planning
op 24 juli staat.
Willem geeft aan dat er met 3 personen aan een vervangende DAS gewerkt wordt, met name door
Antoine Veenstra. Het wordt volledig opnieuw geschreven gezien de leeftijd van de huidige DAS.

30

Erik geeft aan dat Hornet in bètafase zit, en dat de planning is om het in september in productie te
nemen.
Erik meldt dat SNT een nieuw cloudplatform heeft, dat bijna productieklaar is. Leon vraagt wat dit
platform inhoudt; Willem geeft aan dat het een oVirt-installatie met 3 nodes betreft.

35

Erik meldt dat de Helpdesk nog steeds gaat verhuizen naar de Spiegel, maar wanneer dat gaat gebeuren is nog niet bekend. Frans vraagt of ze al een vluchtroute hebben; Erik geeft aan dat dit niet
het geval is.

5

Beleidsevaluatie

Erik geeft de ALV de tijd om de beleidsevaluatie door te lezen.
Leon vraagt wat het percentage is van actieve leden. Willem geeft aan dat dit minder dan 1% is. Erik
voegt toe dat dit er ongeveer 25 zijn.
40

45

50

Maaike vraagt namens Jonathan wat het bestuur aan extra promotie gedaan heeft. Erik geeft aan dat
er iets met de Student Union iets is geprobeerd, maar dit is mislukt. Ook is er nagedacht over workshops die gegeven kunnen worden, maar deze zijn wegens tijdgebrek niet van de grond gekomen.
Wel is er vanuit de Gamescom, i.s.m. een bedrijf, een Nethack-workshop geweest.
Ook vraagt Maaike namens Jonathan waar het compensatiegeld voor ICT-ondersteuning bij evenementen vandaan komt. Erik geeft aan dat het bestuur bij verenigingen wil peilen hoeveel ze hiervoor
over hebben. Het is niet de bedoeling dat dit gratis wordt, maar het moet de verenigingen ook niet
tegenhouden.
Leon geeft aan dat er geprobeerd wordt om de staat van het Campusnet – zowel bedraad als draadloos – prominent op de jaarplanning van LISA te krijgen. Erik vraagt of hierbij de draadloze aansluiting wat meer op de voorgrond kan komen. Leon verwacht dit wel, en vindt het verstandig als het
SNT-bestuur hierin een aandeel gaat hebben.

6 Afrekening 2017
Besi loopt de afrekening door.
55

Besi geeft aan dat er nog niet genoeg pizza wordt gegeten, dus dat mensen vaker langs moeten komen
op hokavonden.
Er is een koffiezetapparaat aangeschaft, waardoor het potje ‘Inventaris’ over begroting is gegaan.
Bij IoT staat €200, dit moet €2000 zijn. De commissie heeft hiervan slechts €400 uitgegeven.
De Syscom heeft dit jaar veel geld uitgegeven aan nieuwe servers. Hiervoor was €23.500 begroot, dit
2
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is vrijwel allemaal uitgegeven.
60

Van het potje ‘Aanschaf workstations’ is €500 van de €1500 uitgegeven. Er zijn alleen nieuwe beeldschermen aangeschaft. Voor 2018 is er extra budget vrijgemaakt om meer te vernieuwen.
Licentiekosten zijn uitgegeven als donaties aan een aantal open sourceprojecten.
De Axiecom heeft €500 uit het IPv6-prijzengeld uitgekeerd gekregen omdat zij in 2016 elke maand
een uitje heeft georganiseerd. Zij zijn hiermee wezen skydiven.

65

De rente is lager dan begroot, daardoor is er minder geld binnengekomen.
De potjes ‘Servers’, ‘WESP’, ‘Vlaai’ en ‘vColo’ zijn gebruikt om nieuwe servers aan te schaffen. Het
potje voor Vlaai is nu leeg, en komt daarmee te vervallen.
Er is ongeveer €3000 minder uitgegeven dan begroot.
Besi geeft ten slotte aan dat we €2931 verlies gemaakt hebben, dat is €5000 minder dan begroot.

70

75

Willem geeft aan dat de begrotingsvergelijking 2017 tussen de stukken staat omdat de kolom ‘begroot
2017’ niet klopt. Deze komt uit het begrotingsvoorstel van de ALV van December 2016. Dit voorstel is
destijds niet goedgekeurd, waarop het aangepast is goedgekeurd op de ALV erna.
Koen Zandberg vraagt via IRC of er ook geld uitgegeven wordt aan ledenwerving. Besi geeft aan dat
dit uit het potje ‘Representatie’ komt. Hier is niet zoveel aan uitgegeven als begroot, maar de LANparty (die niet uit dit potje komt) is wel gebruikt voor ledenwerving.
Erik geeft aan dat er geen begeleidend schrijven is van de KCC, omdat de stukken niet tijdig aangeleverd zijn.
Leon geeft aan dat hij de afrekening niet zou goedkeuren in dit geval. Erik geeft aan dat het aan de
mensen met stemrecht is om aan te geven, en vraagt de ALV hiernaar.

80

De ALV geeft aan dat zij dit wil doorschuiven naar de volgende begroting.
Xadya vraagt na wat de statuten hierover zeggen; Willem geeft aan dat er niets in de statuten staat
over goedkeuring van de afrekening.

85

De afrekening over 2017 wordt niet goedgekeurd door gebrek aan begeleidend schrijven van de KCC. De
goedkeuring van de afrekening wordt verplaatst naar een nieuw in te plannen ALV. De desbetreffende
KCC zal aan blijven tot de goedkeuring van deze afrekening.
Xadya stelt voor om Besi niet uit te wisselen, maar Marloes wel in te wisselen. Dit betekent ook dat
een nieuwe KCC aangesteld wordt, maar de oude nog niet klaar is.
Erik geeft aan dat Tobias Feijten heeft aangegeven dat hij wel nog een keer in de KCC wil. Jonathan
heeft aangegeven interesse te hebben in de KCC.

90

De nieuwe KCC, bestaande uit Tobias Feijten en Jonathan Juursema, wordt ingesteld.

7

Wisseling bestuur

Willem en Besi hebben aangegeven dat ze zich niet beschikbaar stellen voor een volgende bestuursperiode. Erik blijft wel beschikbaar en naast hem zijn er drie kandidaten gevonden. Dit zijn Xadya
3
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van Bruxvoort, Marloes ten Hage en Thijs Dortmann.
95

Hiermee wordt het nieuwe bestuur als volgt voorgesteld:
Erik Frentrop
Xadya van Bruxvoort
Marloes ten Hage
Thijs Dortmann

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Helpdesk- en Abusecoördinator

Besi neemt geen bestuurstaken meer op zich, maar blijft, zoals bij het vorige punt besloten, aan tot
de afrekening goedgekeurd is.
100

Willem en Erik worden gedechargeerd, Besi blijft aan tot de afrekening goedgekeurd is en het nieuwe
bestuur wordt gechargeerd.
Willem and Erik are decharged, Besi stays charged until the financial documents are fixed. Erik Frentrop, Xadya van Bruxvoort, Marloes ten Hage and Thijs Dortmann are charged as chairman, secretary,
treasurer and helpdesk & abusecoordinator resp.

8 Beleid bestuur
105

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.
Erik gives a small pause to let people read
Extra profilering van de vereniging

110

115

120

125

Het bestuur wil beter promoten wat SNT doet en gerichter zoeken naar mensen om zo wat specifieker
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. 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 potentiële 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.
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. Erik geeft aan dat ook Facebook een goed platform
is voor promotie. Een andere optie zouden de LED borden kunnen zijn. Buiten dit zou tijdens de KickIn 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.
4
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130

Willem vraagt zich af wat er gaat gebeuren de handleidingen. 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.
The board wants to better promote what SNT does and they want to promote via, for example, study
associations, facebook or the news letter. There will also be looked at the available manuals.
ICT-ondersteuning bij evenementen

135

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.
This is an action point of the previous board which will be continued. No further remarks were made.

9 Ingezonden stukken
140

Er zijn geen ingezonden stukken
There are none.

10

W.V.T.T.K.

Er zijn geen W.V.T.T.K.’s
There are none.

145

11 Rondvraag
Bob vraagt of er nu wel nieuwe opnameapparatuur aangeschaft wordt voor de volgende ALV Erik
antwoordt dat dit zal gebeuren.
Willem vraagt of het nieuwe bestuur er zin in heeft. Het bestuur antwoordt ja.
Er zijn geen verdere vragen of opmerkingen gedurende de rondvraag.

150

New audio equipment will be bought for next GMM.

12 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.
5
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Er zijn geen actiepunten voortgekomen uit de vorige ALV.
155

The GMM was closed at 21:36.
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Policy review
19 December 2018
Following is a review of the policy of the board of the past period.

Promotion and communication
Firstly, we would like to start using the newsletter more frequently again. Via this letter
we aim to inform our members about projects we are working on at that moment and in
the future. We hope that by sending this newsletter, more people will become aware of
the things SNT is doing. This in turn might result in more active members. Secondly,
we would like to make clear which services SNT has to oer. For example, Gitlab and
the helpdesk. This will be displayed via the site and new services will also be announced
via the newsletter. Lastly, we would like to improve the communication towards external
parties. For example, by updating them regularly about the status of their requests.
Unfortunately, the transition from WESP to Hornet has been quite time-intensive. It took practically
all focus, since WESP will be discontinued at the end of this year. Because of this, not all plans for
promotion could be executed. The promotion could still be improved by sending occasional updates to
our members with the projects and services we provide. There have also been several changes for the
communication. For starters there is now a status page for the SNT services. When we experienced
(signicant) downtime because of a hardware upgrade, the syscom provided a very thorough incident
report for our customers. The Helpdesk has also posted often about certain issues SNT encountered.
Notications have also been sent to the relevant parties for items such as the transition from RUN
to EIP, and datacenter maintenance. For the communication we also found that we have no proper
way of communicating with associations or committees with news or updates, we are only able to
contact our customers, whereas not all associations or committees that might be interested in certain
information are customers of SNT. This has been evaluated and a mailinglist will be made for this
purpose. Flyers have also been updated with relevant information and to include new services.

ICT support for events
Not all associations have the ICT experience SNT has. SNT would like to assist those
associations. Whenever associations organize events that require ICT aspects, e.g. wired
network for LAN-parties or WiFi for a symposium, associations might request support from
SNT. This can be in advance for advice, but also during the event.
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With the ICT support, we hope to reduce disturbances for LISA and the university network
due to incorrectly connected or congured devices and equipment.
The main goal for this period is nding out what kind of support associations might need
or want. This will be done with the help of LISA. With this information, further plans will
be made for setting up such a support service.
Although we still think ICT support for events is a very useful service to oer, it is with the current
amount of active members not feasible to provide this kind of service. When the number of active
members increases to a point that current services can be maintained and ICT support can be given
with enough availability to make it a useful service for other associations, SNT should look into
providing ICT support for events again. Though has been put into making a vacancy page on the new
website. Whether it would be good to include event support is still the question that arises.
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Explaination Financial Report 2017

5 december 2018

Explaination Financial Report 2017
1. For the post 4020 Onvoorziene uitgaven an amount of e15.00 has been used. A router from
IAPC has been bought so we could test the problems that this router gave. This has been done
in collaboration with ITO.

2. The post 4040 Actieve leden vergoeding was a lot lower than expected. This is because there
where less people than expected at the koe uurtje.
3. The post 4060 Representatie SNT was a lot lower than expected.

4. The post 4090 Inventaris was higher than expected this was because we bought sun protection
and a new coee maker.

5. The post 4093 IoT Commissie was also lower than expected because the plan the IoT committee
had in mind was not feasible.

6. The post 4211 Aanschaf servers is high. This is because new servers have been bought for the
cloud platform.
7. The post 4215 Aanschaf workstations is lower than expected. The reason for this is unknown.

8. The post 4511 Uitbetaling prijzengeld in 2016 as the Axiecom had organized an activity each
month. This was one of the bounties, allowing them to use the funds from this bounty in order
to go skydiving.

Budgetrapport 2017
Begroot 2016

Werkelijk 2016

Begroot 2017

Werkelijk 2017

Verschil 2017

4000 Kosten
4099 Algemene kosten
4001 Reservering Rente
4010 Administratief
4020 Onvoorziene uitgaven
4030 Vergaderkosten overige commissies
4040 Actieve leden vergoeding
4050 Lustrumviering
4060 Representatie SNT
4070 Huurkosten
4080 Boeken/Tijdschriften
4090 Inventaris
4091 Hackathon
4092 IoT Commissie
4093 LAN party
Total 4099 Algemene kosten

€ 125.00
€ 500.00
€ 2,200.00
€ 750.00
€ 1,500.00
€ 5,250.00
€ 150.00
€ 1,000.00
€ 5,000.00
-

€ 550.00
€ 2,200.00

4299 Syscom
4210 Reservering servers
4211 Aanschaf servers
4215 Reservering workstations
4216 Aanschaf workstations
4230 Hardware niet-afschrijfbaar
4240 Licentiekosten
4250 Vergaderkosten Syscom
Total 4299 Syscom

€ 3,000.00
€ 0.00
€ 800.00
€ 0.00
€ 400.00
€ 150.00
€ 200.00

4399 Axiecom
4310 Evenementen
Total 4399 Axiecom

€ 4,000.00

€ 3,059.71

€ 300.00
€ 0.00

€ 0.00
€ 0.00

€ 0.00
€ 0.00

€ 0.00
€ 0.00

4599 IPv6 Prijzengeld
4510 Reservering IPv6
4511 Uitbetaling prijzengeld
Total 4599 IPv6 Prijzengeld

€ 299.99
€ 15.00
€ 0.00
€ 2,104.26
€ 0.00
€ 1,087.19
€ 4,974.12
€ 150.16
€ 606.26
€ 0.00
€ 431.93
€ 3,422.38

€ 10,721.19

4199 Bestuur
4110 Vergaderkosten Bestuur
4120 Bestuursvergoeding verenigingsdeel
Total 4199 Bestuur

4499 Gamescom
4410 Reserving gamescom
4411 Aanschaf servers
Total 4499 Gamescom

€ 325.00
€ 500.00
€ 0.00
€ 2,800.00
€ 0.00
€ 1,800.00
€ 5,000.00
€ 150.00
€ 500.00
€ 0.00
€ 2,000.00
€ 4,000.00

€ 150.30
€ 44.10
€ 0.00
€ 2,722.71
€ 0.00
€ 1,633.54
€ 4,954.08
€ 256.90
€ 949.57
€ 9.99
-

€ 570.70
€ 2,199.84

€ 13,091.29

€ 600.00
€ 2,200.00

€ 388.50
€ 2,199.84

€ 2,770.54

€ 0.00
€ 4,812.08
€ 0.00
€ 1,573.98
€ 20.57
€ 0.00
€ 232.13

€ 0.00
€ 23,488.39
€ 0.00
€ 505.92
€ 0.00
€ 132.40
€ 0.00

€ 6,638.76

Total 4000 Kosten

€ 0.00

€ 0.00

€ -211.50
€ -0.16
€ 2,588.34

€ 0.00
€ 23,500.00
€ 0.00
€ 1,500.00
€ 100.00
€ 150.00
€ 200.00

€ 3,059.71

€ -25.01
€ -485.00
€ -695.74
€ 0.00
€ -712.81
€ -25.88
€ 0.16
€ 106.26
€ 0.00

€ 0.00
€ -11.61
€ 0.00
€ -994.08
€ -100.00
€ -17.60
€ -200.00
€ 24,126.71

€ 4,000.00

€ 2,515.54

€ 0.00
€ 0.00

€ 0.00
€ 0.00

€ 0.00
€ 0.00

€ 0.00
€ 534.40

€ 23,190.20

€ 2,515.54

€ 0.00

€ 534.40

€ -1,484.46

€ 0.00
€ 0.00

€ 0.00
€ 534.40

€ 42,856.28

8099 Inkomsten
8000 Overige inkomsten
8010 Verenigingsvergoeding ICTS
8020 Verkoop diensten
8030 Verkoop goederen
8090 Rente postbank
Total 8099 Inkomsten

€ 0.00
€ 21,375.00
€ 0.00
€ 0.00
€ 650.00

€ 90.75
€ 21,375.00
€ 0.00
€ 210.00
€ 345.63

€ 0.00
€ 21,375.00
€ 0.00
€ 0.00
€ 350.00
€ 22,021.38

€ 48.34
€ 21,375.00
€ 0.00
€ 0.00
€ 143.41

€ 48.34
€ 0.00
€ 0.00
€ 0.00
€ -206.59
€ 21,566.75

Overzicht reserveringen 2016
Reservering
0520 Reservering Servers
0525 Reservering Workstations
0530 Reservering Lustrum
0540 Reservering WESP
0545 Reservering Vlaai
0550 Reservering Inventaris
0555 Reservering IPv6
0560 Reservering Virtuele Colo
0565 Reservering Software
0570 Reservering Gamescom
0575 Reservering Boeken
0580 Reservering Backups
0585 Reservering Lezingen
0590 Reservering Calamiteiten
Totaal

01-01-2017
€ 17,946.41
€ 3,226.02
€ 2,984.34
€ 4,951.41
€ 2,122.59
€ 832.74
€ 2,671.78
€ 3,953.77
€ 900.00
€ 314.56
€ 243.14
€ 3,919.43
€ 250.00
€ 5,117.86
€ 49,434.05

Aanvullen
€ 3,000.00
€ 800.00
€ 750.00
€ 1,037.50
€ 0.00
€ 1,000.00
€ 0.00
€ 738.75
€ 150.00
€ 300.00
€ 150.00
€ 584.53
€ 0.00
€ 485.00
€ 8,995.78

Gebruik
€ 15,365.60
€ 505.92
€ 0.00
€ 4,000.00
€ 2,122.59
€ 716.70
€ 0.00
€ 2,000.00
€ 132.40
€ 0.00
€ 150.16
€ 0.00
€ 0.00
€ 0.00
€ 24,993.37

Mutatie
€ -12,365.60
€ 294.08
€ 750.00
€ -2,962.50
€ -2,122.59
€ 283.30
€ 0.00
€ -1,261.25
€ 17.60
€ 300.00
€ -0.16
€ 584.53
€ 0.00
€ 485.00
€ -15,997.59

31-12-2017
€ 5,580.81
€ 3,520.10
€ 3,734.34
€ 1,988.91
€ 0.00
€ 1,116.04
€ 2,671.78
€ 2,692.52
€ 917.60
€ 614.56
€ 242.98
€ 4,503.96
€ 250.00
€ 5,602.86
€ 33,436.46

Winst- en verliesrekening 2017
Ontvangsten

5099 Helpdesk
5090 Te declareren bij ICTS
Total 5099 Helpdesk

Uitgaven

€ 2,575.47

5099 Helpdesk
5010 Managementvergoeding
5020 Jaarlijks uitje
5030 Representatie helpdesk
5035 Kantoorartikelen
5060 Software
5070 Vergaderkosten Helpdesk
5080 Aanschaf hardware helpdesk
Total 5099 Helpdesk

€ 1,037.50

5199 WESP
5131 Hardware WESP
5132 Backups WESP
5133 Representatie WESP
5134 Vcolo WESP
Total 5199 WESP

2575.47

               
5199 WESP
5110 Inkomsten WESP
Total 5199 WESP

€ 1,037.50

5299 Virtuele colo
5210 Inkomsten virtuele colo
Total 5299 Virtuele colo

€ 738.75

5399 Backups
5310 Inkomsten Backups
Total 5399 Backups

€ 584.53

8099 Inkomsten (vereniging)
8099 Inkomsten (vereniging)
Total 8099 Inkomsten (vereniging)

€ 21,566.75

6099 Reserveringen
6010 Gebruik reserveringen
Total 6099 Reserveringen

€ 24,993.37

€ 738.75

5299 Virtuele colo
5220 Hardware Virtuele Colo
Total 5299 Virtuele colo

€ 584.53

5399 Backups
5330 Kosten Backups
Total 5399 Backups

€ 21,566.75

4000 Kosten (vereniging)
Totale Kosten Vereniging
Total 4000 Kosten (Vereniging)

€ 24,993.37

6099 Reserveringen
6000 Aanvullen reserveringen
Total 6099 Reserveringen
Resultaat

Totale ontvangsten

€ 51,496.37 Totale uitgaven

   
€ 2,199.84
€ 110.65
€ 0.00
€ 0.00
€ 13.93
€ 251.05
€ 0.00
€ 2,575.47

€ 0.00
€ 0.00
€ 0.00
€ 0.00
€ 0.00
   
€ 0.00
€ 0.00

€ 0.00
€ 0.00

€ 42,856.28

€ 8,995.78

€ 42,856.28

€ 8,995.78
€ -2,931.16
€ 51,496.37

Balans 2016
01-01-17
Activa

   

   

1099 Liquide middelen
1000 Kas
1010 Giro
1020 Spaarrekening
1030 Paypal
Total 1099 Liquide middelen

Verschil

   
   
€ 9.25    
€ 441.33    
€ 71,766.91    
€ 139.67

€ 9.25    
€ 353.22    
€ 53,811.91    
€ 139.67
€ 72,357.16

1299 Debiteuren
1200 Nog te ontvangen bedragen
1210 ICTS
Total 1299 Debiteuren
Totaal Activa

31-12-17

   
€ 751.00    
€ 2,820.90    

€ 54,314.05
   
€ 0.00    
€ 2,575.47

€ 3,571.90
€ 75,929.06    

   

€ 0.00
€ -88.11
€ -17,955.00
€ 0.00
€ -18,043.11

€ -751.00
€ -245.43
€ 2,575.47

€ -996.43

€ 56,889.52

€ -19,039.54

Passiva
1599 Crediteuren
1510 Uit te betalen declaraties
1520 Uit te betalen facturen
1530 Uit te betalen bestuursvergoeding
Total 1599 Crediteuren

€ 9.99    
€ 764.54    
€ 366.64    
€ 1,141.17

0599 Eigen vermogen
0500 Eigen vermogen
0520 Reservering Servers
0525 Reservering Workstations
0530 Reservering Lustrum
0540 Reservering WESP
0545 Reservering Vlaai
0550 Reservering Inventaris
0555 Reservering IPv6
0560 Reservering Virtuele Colo
0565 Reservering Software
0570 Reservering Gamescom
0575 Reservering Boeken
0580 Reservering Backups
0585 Reservering Lezingen
0590 Reservering Calamiteiten
Total 0599 Eigen vermogen
Totaal Passiva

€ 100.00    
€ 227.84    
€ 733.28    

€ 25,353.84
€ 17,946.41
€ 3,226.02
€ 2,984.34
€ 4,951.41
€ 2,122.59
€ 832.74
€ 2,671.78
€ 3,953.77
€ 900.00
€ 314.56
€ 243.14
€ 3,919.43
€ 250.00
€ 5,117.86

   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

€ 90.01
€ -536.70
€ 366.64
€ 1,061.12

€ 22,422.68
€ 5,580.81
€ 3,520.10
€ 3,734.34
€ 1,988.91
€ 0.00
€ 1,116.04
€ 2,671.78
€ 2,692.52
€ 917.60
€ 614.56
€ 242.98
€ 4,503.96
€ 250.00
€ 5,602.86

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

€ -80.05

€ -2,931.16
€ -12,365.60
€ 294.08
€ 750.00
€ -2,962.50
€ -2,122.59
€ 283.30
€ 0.00
€ -1,261.25
€ 17.60
€ 300.00
€ -0.16
€ 584.53
€ 0.00
€ 485.00

€ 74,787.89

€ 55,859.14

€ -18,928.75

€ 75,929.06    

€ 56,920.26

€ -19,008.80
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Raad Van Advies Studenten Net Twente
6 december 2018

Inleiding
De senaat van Studenten Net Twente (SNT) wordt momenteel volgens het Huishoudelijk Reglement
(HR) omschreven als het adviesorgaan van SNT. De exacte bewoording uit het HR is hieronder te
vinden:

Huishoudelijk Reglement Senaat
• De senaat is een adviesorgaan van het bestuur. De senaat en leden van de senaat kunnen het
bestuur gevraagd en ongevraagd van advies voorzien.
• Leden van de senaat zijn die personen waarvan het bestuur van mening is dat hun advies een
belangrijke bijdrage levert aan het functioneren van de
• vereniging.
• Het bestuur beslist over de samenstelling van de senaat.
• De senaat, het bestuur en de Algemene Ledenvergadering kunnen leden voor de senaat voordragen.
• Ook niet-leden kunnen gevraagd worden deel uit te maken van de senaat.
• Voor zover leden van de senaat geen lid zijn van de vereniging hebben zij spreekrecht tijdens de
Algemene Ledenvergadering, maar geen stemrecht.
• Leden van de senaat worden door het bestuur regelmatig geïnformeerd over de stand van zaken.
De verstrekte informatie dient vertrouwelijk behandeld te worden.
• Leden van de senaat kunnen te allen tijde hun lidmaatschap opzeggen.

Huidige situatie
Momenteel gaat elke (oud-)bestuurder in de senaat in zodra hij begint met zijn bestuursperiode. Een
lid van de senaat gaat uit de senaat als hij aangeeft dit te willen. Dit houdt in dat er mensen zijn die
zolang SNT bestaat in de senaat zitten.
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Veel oud-SNTers zijn inmiddels aan het werk. Dit maakt het erg lastig om de senaat als adviesorgaan
te gebruiken; het veroorzaakt immers soms belangenverstrengeling. Omdat de senaat in zijn totaliteit
het adviesorgaan is, gaan vragen om advies ook naar iedereen. Het bestuur kan niet bijhouden welk
senaatslid waar werkt om zo te controleren of een vraag wel of niet aan de senaat gesteld kan worden
om belangenverstrengeling te voorkomen. Tevens is het niet gewenst om een vraag niet te kunnen
stellen, omdat het wellicht zorgt voor belangenverstrengeling.

Voorstel
De senaat an sich is een hele belangrijke groep om wel af en toe speciek advies aan te vragen en het
is een hele goede manier om oud-SNTers betrokken te houden bij de vereniging. Echter zien wij ook
dat het HR momenteel niet wordt nageleefd, aangezien de senaat niet verkozen wordt, maar bestaat
uit alle (oud-)bestuurders. Hierom willen wij voorstellen om een Raad Van Advies (RVA) op te stellen.
Een RVA moet niet de senaat vervangen; deze groep blijft bestaan om oud-SNTers betrokken te
houden bij SNT, echter wordt de senaat niet de eerste groep om advies aan te vragen, meer een groep
om op terug te vallen.
De volgende wijzigingen aan het HR worden voorgesteld:

Huishoudelijk Reglement Raad van Advies
• De RVA is een adviesorgaan van het bestuur. De RVA kan het bestuur gevraagd en ongevraagd
van advies voorzien.
• Leden van de RVA zijn die personen waarvan het bestuur van mening is dat hun advies een
belangrijke bijdrage levert aan het functioneren van de vereniging.
• Leden van de RVA zijn onafhankelijk.
• Het bestuur beslist over de samenstelling van de RVA.
• De RVA zal bestaan uit ten minste 3 en maximaal 6 leden, die geen deel uitmaken van het
bestuur.
• De RVA, de Algemene Ledenvergadering en het bestuur kunnen minimaal 7 dagen voor de
Algemene Ledenvergadering leden voor de RVA voordragen.
• Ook niet-leden kunnen gevraagd worden deel uit te maken van de RVA.
• De RVA wordt gechargeerd tijdens de algemene vergadering. Het bestuur zal tijdens de algemene
vergadering een samenstelling van de RVA voordragen. Deze voordracht zal met de rest van de
stukken van die algemene vergadering gepubliceerd worden.
• Voor zover leden van de RVA geen lid zijn van de vereniging hebben zij spreekrecht tijdens de
Algemene Ledenvergadering, maar geen stemrecht.
• Leden van de RVA worden door het bestuur regelmatig geïnformeerd over de stand van zaken.
De verstrekte informatie dient vertrouwelijk behandeld te worden.
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• Leden van de RVA worden in principe aangesteld voor een bestuursperiode, maar kunnen te allen
tijde hun lidmaatschap opzeggen. Indien hierdoor niet meer het minimale aantal van 3 leden
der RVA wordt behaald, dient op de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering een nieuwe RVA
samengesteld te worden.

Huishoudelijk Reglement Senaat
• De senaat bestaat uit (oud-)bestuurders en oud-actievelingen en bestaat voor betrokkenheid met
SNT.
• Voor zover leden van de senaat geen lid zijn van de vereniging hebben zij spreekrecht tijdens de
Algemene Ledenvergadering, maar geen stemrecht.
• Leden van de senaat kunnen te allen tijde hun lidmaatschap opzeggen.

Voorstel Raad van Advies
De volgende RVA leden worden voorgesteld om plaats te nemen in de RVA:
• Wouter Bakker
• Erik Frentrop
• Silke Hofstra
• Martijn Verkleij
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Policy of the board
19 December 2018
The new board has selected several points of attention for the coming period.

Promotion and communication
The highest priority is updating our website. Starting in January, we have to move to Hornet as well
and with this change we would also like to start using a newly made website. We already started
updating this website and will continue in order to make the entire site up to date again.
Next to, and in combination with this, we would also like to promote our services more. There are
a few ways in which we will do this. Firstly, we want to promote services we oer. These are, for
example, Gitlab, Hornet and GameColos. This might be done via posters or the newly made mailing
list (see next part). Secondly, we will make a mailing list to which groups or committees can subscribe.
Via this mailing list we would like to mail information that might be nice for associations to know, but
not necessary (such as Ecient IP or projects we are working on).
Finally, which would already be done when updating the website, the site must oer up to date
information about the services we provide.

Future Proong
We noticed that many of our systems have some issues with being dependent on a small subset of
people within SNT. If, for whatever reason, these people suddenly leave SNT, much time would be
spent looking for how these systems work. Therefore, we think it would be useful to document many
of the things we, as well as committees, do.
This coming board term, we would like to focus on making a new strategic plan for the coming years.
This is to clarify what our vision is now and how we think SNT should be in 5 years. With such a
plan, we aim to create more consistency throughout the coming years.
Next to this, we would also like to take a look at the nancial part. We noticed some inconsistencies
with reservations and budgets and we would like to smooth this out, while making sure to document
why certain decisions were made.
Lastly, we think it might come in very handy to look at some ticketing and CRM systems for both
the Helpdesk and the secretary. In this way, we have consistency throughout SNT and it would make
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Explaination Budget Plan 2019

5 december 2018

Income
We expect to have less income from Hornet than we got from WESP. This is because there are people
that do not transfer to Hornet, as well as people that had a paid WESP but can now use a free Hornet
account.
We used quite a lot of the reserves this year, but that is because the coming year (2019) is a Lustrum
year, so the Lustrum committee can use the reserves for that. In 2018 there are also 3 bounties
achieved so that needs to be paid o in 2019.

Cost
4010 Administratief

For the post
is an extra e120,00 budgeted. This is because we are looking to
upgrade the way we keep track o all the contracts and are hoping that this makes the administration
more structured.

4040 Actieve ledenvergoeding

For the post
the budget is raised to e2800 again. It was this the years
before (except for 2017), but in 2018 there were a lot of people at the
and it is expected
to be the same way in 2019.

4090 Inventaris

koe uurtje

For the post
there has been e250 budgeted. This is quite low compared to other years.
I believe that since a lot of new things have been bought the last couple of years the
doesnt need
a lot of new stu this year.

Hok

4211 Aanschaf server

For the post
the budget has been to e200. This server can be written o in
5 years. The syscom is hoping to buy a second hand server and this one will probably cost around
e1000. By budgeting e200 for 5 years this server will be paid o.

4310 Evenementen

For the post
e3000 Is budgeted, as due to the Lustrum there is a change caisomg
the Axiecom to organize less events as the Lustrum will also organize events.

4411 Aanschaf servers

For the post
the Gamescom wants to replace bowser. The new server will cost
e3400. By budgeting e680 for 5 years this server will be paid o.

Begrotingsvergelijking 2019
Begroot 2017
4000 Kosten
4099 Algemene kosten
4001 Reservering Rente
4010 Adminstratief
4020 Onvoorziene uitgaven
4030 Vergaderkosten overige commissies
4040 Actieve leden vergoeding
4050 Lustrumviering
4060 Representatie SNT
4070 Huurkosten
4080 Boeken/Tijdschriften
4090 Inventaris
4091 Hackathon
4092 Lan-Party
4093 IoT-commisie
Total 4099 Algmene kosten
4199 Board
4110 Vergaderkosten Bestuur
4120 Bestuursverogeding verenigingsdeel
totaal 4199 Bestuur
4299 Syscom
4210 Reservering servers
4211 Aanschaf server
4215 Reservering workstations
4216 Aanschaf workstations
4230 Hardware niet-afschrijfbaar
4231 Backups
4240 Licentiekosten
4250 Vergaderkosten Syscom
Total 4299 Syscom
4399 Axiecom
4310 Evenementen
Total 4399 Axiecom

Verschil 2017 Begroot 2018

verwacht 2018

verschil

Begroot 2019

05-12-18
€ 325.00
€ 500.00
€ 2,800.00
€ 1,800.00
€ 5,000.00
€ 150.00
€ 500.00
€ 4,000.00
€ 2,000.00

€ 600.00
€ 2,200.00

€ 17,075.00

€ 2,800.00

€ 299.99
€ 15.00
€ 2,104.26
€ 1,087.19
€ 4,974.12
€ 150.16
€ 606.26
€ 3,422.38
€ 432.93

€ 388.50
€ 2,199.84

€ 23,500.00
€ 1,500.00
€ 100.00

€ 23,488.39
€ 505.92
€ 0.00

€ 150.00
€ 200.00

€ 132.40
€ 0.00

€ 4,000.00

4499 Gamescom
4410 Reserving gamescom
4411 Aanschaf servers
Total 4499 Gamescom

€ 0.00
€ 0.00

4599 IPv6 Prijzengeld
4510 Reservering IPv6
4511 Uitbetaling prijzengeld
Total 4599 IPv6 Prijzengeld

€ 0.00
€ 0.00

Total 4000 kosten
8099 Inkomsten
8000 Overige inkomsten
8010 Verenigingsvergoeding ICTS
8020 Verkoop diensten
8030 Verkoop goederen
8090 Rente postbank
Total 8099 Inkomsten

Werkelijk 2017

€ 25,450.00

€ 4,000.00

€ 0.00

€ 0.00

€ 21,725.00

€ 2,588.34

€ 325.00
€ 500.00
€ 0.00
€ 2,200.00
€ 0.00
€ 1,800.00
€ 5,000.00
€ 150.00
€ 800.00
€ 0.00
€ 450.00

€ 211.50
€ 2,200.00

€ 550.00
€ 2,500.00

-

€ 0.00
€ 0.00
€ 500.00
€ 0.00

€ -994.08

€ -17.60
€ -200.00

€ 150.00
€ 200.00

€ -1,484.46

€ 4,000.00

€ 0.00
€ 0.00

€ 0.00
€ 0.00

€ 0.00
€ 534.40

€ 0.00
€ 0.00

€ 24,126.71

€ 2,515.54

€ 2,515.54

€ 0.00
€ 0.00
€ 0.00

€ 0.00
€ 534.40

€ 49,325.00
€ 0.00
€ 21,375.00
€ 0.00
€ 0.00
€ 350.00

€ 13,092.29

€ -25.01
€ -485.00
€ -695.74
€ -712.81
€ -25.88
€ 0.16
€ 106.25
€ -577.62
€ -1,567.07

€ 534.40
€ 42,857.28

€ 48.34
€ 21,375.00
€ 0.00
€ 0.00
€ 59.17

€ 21,482.51

-

€ 11,225.00

€ 3,050.00

€ 850.00

€ 4,000.00

€ 0.00

€ 0.00

€ 269.88
€ 119.00

€ -55.12
€ -381.00

€ 445.00
€ 500.00

€ 3,027.48

€ 827.48

€ 55.96
€ 44.95
€ -86.59

€ 2,800.00
€ 4,484.34
€ 1,000.00
€ 5,000.00
€ 200.00
€ 250.00

€ -327.01

€ 450.00

138.12
-37.76

€ 450.00
€ 2,500.00

€ 7,149.99

€ 7,149.99

€ 200.00

€ 1,241.70
€ 0.00

€ 741.70
€ 0.00

€ 0.00
€ 74.74

€ -150.00
€ -125.26

€ 500.00
€ 0.00
€ 0.00
€ 0.00
€ 150.00

-957.19

€ 3,000.00

0.00
0.00

€ 0.00
€ 680.00

0.00
0.00

€ 0.00
€ 1,500.00

€ 227.57
€ 5,055.96
€ 194.95
€ 713.41
€ 0.00
€ 122.99

€ 411.88
€ 2,537.76

3,042.81

€ 0.00

€ 0.00
€ 0.00

€ 19,125.00
€ 48.34
€ 0.00
€ 0.00
€ 0.00
€ -290.83

€ 0.00
€ 21,375.00
€ 0.00
€ 0.00
€ 350.00

€ 21,725.00

€ 9,731.24

€ 2,949.64

€ 8,466.43

€ 3,042.81

€ 0.00

€ 0.00

€ 21,388.43

€ 2,950.00

€ 850.00

€ 3,000.00

€ 680.00

€ 1,500.00
€ 24,109.34

€ 24,190.12
€ 0.00
€ 21,375.00
€ 0.00
€ 0.00
€ 13.43

€ 15,129.34

€ 0.00
€ 0.00
€ 0.00
€ 0.00
€ -336.57

€ 0.00
€ 21,375.00
€ 0.00
€ 0.00
€ 20.00

€ 21,395.00

Overzicht reserveringen 2019
Reservering
0520 Reservering Servers
0525 Reservering Workstations
0530 Reservering Lustrum
0540 Reservering Horent
0545 Reservering Vlaai
0550 Reservering Inventaris
0555 Reservering IPv6
0560 Reservering Virtuele Colo
0565 Reservering Software
0570 Reservering Gamescom
0575 Reservering Boeken
0580 Reservering Backups
0585 Reservering Lezingen
0590 Reservering Calamiteiten
Totaal

01-01-2019
€ 5,580.81
€ 3,020.10
€ 4,484.34
€ 1,988.91
€ 0.00
€ 1,116.04
€ 2,671.78
€ 1,660.57
€ 917.60
€ 914.56
€ 242.98
€ 3,953.25
€ 250.00
€ 6,102.86
€ 32,903.80

Aanvullen
€ 3,000.00
€ 250.00
€ 750.00
€ 350.00
€ 0.00
€ 250.00
€ 0.00
€ 600.00
€ 0.00
€ 300.00
€ 150.00
€ 300.00
€ 0.00
€ 500.00
€ 6,450.00

Gebruik
€ 0.00
€ 500.00
€ 4,484.34
€ 0.00
€ 0.00
€ 250.00
€ 1,500.00
€ 0.00
€ 0.00
€ 680.00
€ 200.00
€ 0.00
€ 0.00
€ 0.00
€ 7,614.34

Mutatie
€ 3,000.00
€ -250.00
€ -3,734.34
€ 350.00
€ 0.00
€ 0.00
€ -1,500.00
€ 600.00
€ 0.00
€ -380.00
€ -50.00
€ 300.00
€ 0.00
€ 500.00
€ -1,164.34

Begroot
31-12-2019
€ 8,580.81
€ 2,770.10
€ 750.00
€ 2,338.91
€ 0.00
€ 1,116.04
€ 1,171.78
€ 2,260.57
€ 917.60
€ 534.56
€ 192.98
€ 4,253.25
€ 250.00
€ 6,602.86
€ 31,739.46

Begrote winst- en verliesrekening 2019
Ontvangsten

5099 Helpdesk
5090 Te declareren bij ICTS
Total 5099 Helpdesk

Uitgaven

€ 4,550.00

€ 4,550.00

€ 300.00

5199 Hornet
5131 Hardware Hornet
5132 Backups Hornet
5133 Representatie Hornet
5134 Vcolo Horent
Total 5199 Hornet

€ 650.00

5299 Virtuele colo
5220 Hardware Virtuele Colo
Total 5299 Virtuele colo

€ 600.00

5399 Backups
5330 Kosten Backups
Total 5399 Backups

               
5199Hornet
5110 Inkomsten Hornet
Total 5199 Hornet

€ 300.00

5299 Virtuele colo
5210 Inkomsten virtuele colo
Total 5299 Virtuele colo

€ 650.00

5399 Backups
5310 Inkomsten Backups
Total 5399 Backups

€ 600.00

8099 Inkomsten (vereniging)
8099 Inkomsten (vereniging)
Total 8099 Inkomsten (vereniging)
6099 Reserveringen
6010 Gebruik reserveringen
Total 6099 Reserveringen

€ 21,395.00

€ 7,614.34

5099 Helpdesk
5010 Managementvergoeding
5020 Jaarlijks uitje
5030 Representatie helpdesk
5035 Kantoorartikelen
5060 Software
5070 Vergaderkosten Helpdesk
5080 Aanschaf hardware helpdesk
Total 5099 Helpdesk

€ 21,395.00

€ 7,614.34

4000 Kosten (vereniging)
Totale Kosten Vereniging
Total 4000 Kosten (Vereniging)
6099 Reserveringen
6000 Aanvullen reserveringen
Total 6099 Reserveringen
Resultaat

Totale ontvangsten

€ 35,109.34 Totale uitgaven

   
€ 2,500.00
€ 600.00
€ 600.00
€ 50.00
€ 100.00
€ 500.00
€ 200.00

€ 4,550.00

€ 0.00
€ 0.00
€ 0.00
€ 0.00
€ 0.00
   
€ 0.00

€ 0.00

€ 24,109.34

€ 6,450.00

€ 0.00

€ 0.00

€ 24,109.34

€ 6,450.00
€ 0.00
€ 35,109.34

