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Voorstel statutenwijziging Studenten Net Twente

Artikel 2 lid 1, punt c, luidend:

“c. het bieden van praktische ervaring met het gebruik van wereldwijde netwerken
aan de leden;”;

wordt gewijzigd, en komt te luiden als volgt:

“c. het bieden van praktische ervaring met het gebruik van wereldwijde netwerken
aan haar leden;”;

met als reden dat de bewoording op deze manier gelijk wordt getrokken over het hele document.

Artikel 2 lid 1, punt d, wordt toegevoegd, en komt te luiden als volgt:

“d. het realiseren van inspraak van leden bij de besluitvorming omtrent het netwerk.”;

met als reden dat op deze manier de praktijk beter wordt weergegeven in het document. Tevens
sluit dit aan op de gedachte van het Nieuwe Ledenbeleid (NLB).

Van artikel 2 lid 2, punt c, luidend:

“het opstellen en onderhouden van een Acceptable Use Policy ten aanzien van het
netwerk van de Universiteit Twente; Acceptable Use Policy dient als handvest voor wat
wel en niet is toegestaan op het Utnet en/of het Internet;”;

wordt de tweede volzin gewijzigd, en komt te luiden als volgt:

“de Acceptable Use Policy dient als handvest voor wat wel en niet is toegestaan op
het netwerk;”;

met als reden dat de bewoording op deze manier gelijk wordt getrokken over het hele document.
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Artikel 2 lid 2, punt d, luidend:

“d. het aanbieden van elektronische diensten op het netwerk aan haar leden;”;

wordt gewijzigd, en komt te luiden als volgt:

“d. het aanbieden van elektronische diensten op het netwerk aan haar leden en aan
de UT-geliëerde partijen;”;

met als reden dat op deze manier de praktijk beter wordt weergegeven in het document. De
vereniging biedt ook diensten aan andere partijen, welke niet lid zijn van onze vereniging. Denk
hier bijvoorbeeld aan WESP voor een sportvereniging. Deze sportvereniging is geen lid van SNT.
Aan de huidige procedure zal niets veranderen, het bestuur besluit nog steeds of een dienst wordt
aangeboden aan een andere partij.

Van artikel 15 lid 1, luidend:

“Algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, zulks met inacht-
neming van en onverminderd het bepaalde in artikel 13 lid 2. De oproeping geschiedt
door een advertentie in een onder het ledenbestand veel gelezen periodiek, met dien
verstande dat - indien een lid hiermee instemt - de bijeenroeping voorts kan geschieden
door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan
het adres dat door het lid voor dit doel is bekend gemaakt. De oproeping tot de ver-
gadering geschiedt op een termijn van ten minste zeven dagen onder vermelding van de
te behandelen onderwerpen, met dien verstande dat de oproeping tot een vergadering
waarvoor een besluit tot statutenwijziging van de vereniging wordt geagendeerd geschiet
op een termijn van ten minste veertien dagen.”;

wordt de tweede volzin gewijzigd, en komt te luiden als volgt:

“De oproeping geschiedt door middel van een langs elektronische weg toegezonden,
leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door het lid is bekend gemaakt.
Tevens zal de oproeping inzichtelijk worden gemaakt op een al dan niet elektronisch
beschikbare centrale locatie.”;

met als reden dat het periodiek, het UT-nieuws, niet meer faciliteert in dergelijke oproeping. Op deze
manier kan een oproeping plaatsvinden middels een e-mail naar de leden, maar blijft dit niet beperkt
tot e-mail. De centrale locatie zal in de praktijk de website zijn (http://www.snt.utwente.nl/alv) en
de helpdeskbalie.

Artikel 19 lid 3, is momenteel niet als lid vormgegeven, wat gecorrigeerd zal worden. De bepaling
luidt:

“Het Huishoudelijk Reglement en de Acceptable Use Policy mogen niet in strijd zijn
met de wet noch de statuten.”.

met als reden dat de positie van het HR en de AUP wordt verduidelijkt.


