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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
maand na de ALV per e-mail aan de secretaris worden doorgegeven.
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ad. 7

Mike Kriele stelt zich niet beschikbaar voor een nieuwe bestuursperiode. De nieuwe bestuurssamen-
stelling wordt als volgt voorgesteld:

Erik Frentrop Voorzitter
Roy Kokkelkoren Secretaris
Karim Kok Penningmeester
Bob van de Vijver Helpdesk- en Abusecoördinator
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Conceptnotulen ALV 15 juni 2015

Locatie Vestingbar (Amphitheater) te Enschede

Aanwezig Erik Frentrop(voorzitter), Roy Kokkelkoren (secretaris, notulist), Mike Kriele (penningmeester),
Duuk van Baten (Helpdesk- en Abusecoördinator), Bob van de Vijver, Martijn Hensema, Jelmer5

Verkleij, Laurens van Eekelen, Joris de Leeuw, Herwin Weststrate, Jorne Kandziora, Sjoerd van
den Bedem, Koen Zandberg, Robert Dahmen, Frans van Dijk, Tjerk Jan Vonk, Joris de Leeuw,
Erwin Bronkhorst, Tobias Feijten, Jelmer Verkleij, Niels Mejan, Jeroen van Ingen, Doortje van
der Heide, Pieter Bos, Dorus Abeln, Lennard Klein, Sibren Vasse, Daniel Voogsgerd, Oxan van
Leeuwen10

Machtigingen Thomas Neele machtigt Koen Zandberg.

Afmeldingen

1 Opening

Erik Frentrop opent de vergadering om 20:05. 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.15

Niels Mejan en Doortje van der Heide zijn geen lid van SNT. Erik vraagt of er bezwaar is dat deze
personen aanwezig zijn bij de ALV. Dit is niet het geval. De ALV wordt uitgezonden via een stream
op het internet en daar heeft niemand bezwaar tegen. Erik vraagt aan Roy of hij machtigingen heeft
ontvangen. Roy heeft een machtiging ontvangen: Thomas Neele machtigt Koen Zandberg.

2 Vaststellen agenda20

Jelmer meldt dat er momenteel geen begroting wordt vastgesteld maar een afrekening. Hij vraagt of
dit veranderd kan worden. Tevens moet dit puntje worden besproken voor de wisseling van het bestuur.
De agenda wordt aangepast.

3 Notulen vorige ALV

De notulen van de vorige vergadering wordt besproken. Erik last per pagina een leespauze in. Stijl- en25

spelfouten kunnen onderstreept worden en na de ALV aan het bestuur worden meegegeven.
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Jeroen vraagt zich af welke actie is ondernomen op basis van regel 70 van de notulen, waarbij wordt
gevraagd of de notulen van de ALV naar elk lid wordt gestuurd. Het bestuur meldt dat er uiteindelijk
geen actie is ondernomen. Jorne vraagt zich af of elk lid erop zit te wachten om de vastgestelde notulen
te ontvangen. Roy beaamt dit door te melden dat de aankondiging van de ALV die wordt verstuurd30

naar elk lid er ook voor zorgt dat op dat moment de meeste leden het lidmaatschap opzeggen. Roy
is het er dus mee eens dat naar alle waarschijnlijkheid de meeste leden niet zitten te wachten op de
notulen. Robert stelt voor dat het misschien een idee is om niet de gehele notulen op te sturen maar
alleen te notificeren wanneer de notulen zijn gepubliceerd. Het wordt afgesproken dat het bestuur in
het vervolg in de algemene nieuwsbrief meldt wanneer de vastgestelde notulen gepubliceerd zijn.35

Erwin zegt er op pagina 4 regel 103 van de notulen ’na enkele dagen’ staat genotuleerd terwijl dit een
langere periode moet zijn. Roy zal dit nakijken en indien nodig aanpassen.

Jorne denkt dat er een deel van de notulen ontbreekt bij de Toekomst Abuse op pagina 5. Roy zal
dit nakijken. Jeroen heeft vragen rondom de opmerking van Koen bij regel 162 van pagina 5, omtrent
eersterangs en tweederangs helpdeskers. Het blijkt dat hier enige verwarring over is. Koen weet40

niet meer zeker wat hij hiermee bedoelde. Roy zal daarom de stream nakijken en een verduidelijking
plaatsen in de notulen.

Jelmer zegt dat er een conclusie mist op pagina 7 over het feit dat het AxieCom-budget wordt verhoogd
met 500 euro. In de notulen staat alleen maar genotuleerd dat er gevraagd wordt of de aanwezigen hier
bezwaar tegen hebben maar er staat verder geen conclusie beschreven. Roy zal de conclusie toevoegen45

aan de notulen. Robert zegt dat er op regel 245 van pagina 7 het post-doc garantiestelsel beschreven
staat, dit moet echter het deposito garantiestelsel zijn. Jeroen geeft aan dat verschil zit tussen het
spreiden en verspreiden van vermogen en dat in de notulen spreiden wordt bedoeld. Roy zal de fouten
verbeteren in de notulen.

De notulen worden, behoudens verbetering van stijl- en spelfouten en de boven beschreven aanpassin-50

gen, goedgekeurd.

Actiepuntenoverzicht

De actiepunten die zijn voortgekomen uit de vorige ALV worden besproken.

1. Het bestuur zal kijken naar de mogelijkheden voor het spreiden van het SNT ver-
mogen.55

Mike: het wordt pas interessant voor SNT om te kijken naar het spreiden van het vermogen
indien het vermogen van SNT meer wordt dan 1 ton. De ALV vraag welke plannen er momenteel
bestaan om dit te voorkomen. Mike: het belangrijkste is om ervoor te zorgen dat het vermogen
niet meer wordt dan 1 ton, hiervoor is de begroting al verminderd. SNT heeft nog wel enige tijd
voordat deze limiet wordt behaald wanneer dit gebeurt zal er contact opgenomen worden met60

meerdere financiële instanties voor advies.
Jelmer stelt voor dat het wellicht handig om de ICTS-vergoeding te verlagen en uiteindelijk verlies
te gaan incalculeren in het budget. Mike: het vermogen van SNT is momenteel groot genoeg
om naar schatting 3 jaar te functioneren zonder de vergoeding vanuit ICTS te ontvangen, echter
deze schatting is exclusief de loon van de helpdeskers. Vanuit de ALV wordt gevraagd of ICTS65

erop te zit te wachten dat de vergoeding wordt verminderd. Mike: het bestuur presenteerde
vroeger het gehele budget aan ICTS echter in de recente jaren was het goed genoeg om het
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budget te mailen en kreeg het bestuur hier verder geen feedback op. Tevens werden alle facturen
zonder commentaar betaald door ICTS.

2. Het bestuur zal een grafiek presenteren die de hoeveelheid actieve leden van SNT70

van de afgelopen jaren aangeeft.
Erik attendeert de ALV erop dat de grafieken te vinden zijn in de bijlagen van de agenda. Lennard
geeft aan dat de grafieken niet te vinden zijn bij de stukken die online staan. Echter het is niet
mogelijk om deze bestanden online beschikbaar te maken gedurende de ALV. Erwin vraagt wat
de definitie is van een actief lid. Roy: dit is een handmatige telling geweest door de secretaris,75

die bekijkt welke leden actief zijn binnen SNT. Tjerk Jan vraagt of SNT nog wordt opgenomen
in de SU activismemonitor. Jelmer zegt dat SNT vorig jaar wel weer was opgenomen in de
activismemonitor maar dat dit nog niet bekend is voor dit jaar.

3. Het bestuur zal kijken of de uploadlimiet nog van toepassing is.
Erik: Netflix heeft aangekondigd dat ze mogelijk gaan werken met het Peer-to-Peer model. Het80

is wellicht handig om dit in te gaten te houden met betrekking tot de uploadlimiet. Tjerk Jan
zegt dat de bedoeling van dit actiepunt was om te kijken of de uploadlimiet van SNT rechtsgeldig
is. Tjerk Jan wil graag dat het SNT bestuur navraag doet bij ICTS of zij bekend zijn met de
huidige regeling en hoe dit wordt door gecommuniceerd naar de eindgebruiker. Erik geeft aan
dat in de vorige notulen aangegeven staat dat SNT met ICTS heeft afgesproken dat SNT de85

uploadlimiet moet handhaven.
Tjerk Jan wil graag zekerheid hebben of de uploadlimiet wat momenteel wordt gecontroleerd
door SNT rechtsgeldig is. Jelmer vertelt dat tijdens de vorige ALV de conclusie was dat er een
algeheel beleid was afgesproken qua uploadlimiet met ICTS en SNT. Echter de vraag is of het
beeld wat SNT bij deze uploadlimiet heeft nog wel klopt. Jelmer zegt ook dat hier het actiepunt90

vandaan komt, namelijk dat SNT kijkt of het klopt wat SNT momenteel uitvoert qua controles
van de uploadlimiet. Tjerk Jan zou dit graag geborgd willen zien door middel van communicatie
richting de eindgebruiker. Martijn: de verwijzing naar het document van SNT is verwijderd en
daarvoor in de plaatst staat er momenteel beschreven dat elke gebruiker omgaat met het network
op een manier die geen overlast geeft voor andere gebruikers.95

Jorne is van mening dat deze discussie ook al tijdens de vorige ALV heeft plaatsgevonden maar
dat het niet echt duidelijk is beschreven in de notulen. Tjerk Jan denkt dat het handig is de
communicatie richting de eindgebruiker omtrent de uploadlimiet inzichtelijk te maken. Zodat
SNT het kan laten zien waar de controle van de uploadlimiet gedocumenteerd staat en dat de
gebruikers hiervan op de hoogte zijn. Jorne wil daarom graag dat het SNT bestuur uitzoekt wat100

ICTS precies zegt over de uploadlimiet en indien hier wat over gezegd wordt dit voortaan uit te
dragen. Tjerk Jan wil ook graag zien hoe dit wordt gecommuniceerd wordt naar de eindgebruiker.

4 Mededelingen van het bestuur

Erik: sinds de vorige ALV is SNT verhuisd naar een nieuwe ruimte (Bastille 317). Erik geeft tevens een
update over de status van Lync en het Seinhuis. Erik vraagt aan Niels of hij verdere uitleg kan geven105

over de status van het Seinhuis. Niels: de overgang naar Lync zal pas na de zomer worden afgerond.
Dit betekent dat de twee oude telefooncentrales pas aan het einde van het jaar worden verwijderd.
Daarna kunnen de werkzaamheden gestart worden aan het Seinhuis. Pas wanneer de werkzaamheden
zijn afgerond, zal het mogelijk zijn om de servers vanuit Hal B te verhuizen naar de nieuwe locatie in
het Seinhuis.110
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5 Beleidsevaluatie

Erik geeft iedereen de tijd om de beleidsevaluatie door te lezen.

Toekomst Abuse bepalen

Vanuit de ALV wordt de vraag gesteld of er een kennisgat zit tussen de helpdeskers en de abusers.
Duuk erkent dat er inderdaad een kennisgat aanwezig is. Duuk hoopt dit op te lossen door helpdeskers115

ervaring op laten doen met de casussen. Tevens zijn de bekendste casussen tijdens een gezamenlijke
meeting tussen helpdeskers en abusers al behandeld.

Vanuit de ALV wordt de vraag gesteld of het al bekend is welke casussen door de ’tweedelijns’ abusers
afgehandeld zullen worden. Duuk: dit zullen voornamelijk de casussen zijn die simpelweg niet behandeld
kunnen worden door de helpdeskers, omdat ze te weinig technische expertise bezitten. Vanuit de ALV120

wordt gevraagd of het de langetermijnvisie is dat er een clubje van technische abuser blijft of dat alles
over gaat naar de helpdeskers. Duuk geeft aan dat deze opzet voor de komende tijd nog gebruikt zal
worden.

Extra profilering van de vereniging

In de evaluatie van het beleidspunt staat aangeven dat er enkele nieuwe actieve leden zijn begonnen125

bij SNT. Echter vanuit de ALV wordt de vraag gesteld in hoeverre deze nieuwe actieve leden zijn
binnengehaald door aandacht vanuit het beleidspunt of dat het komt vanuit natuurlijk verloop van de
vereniging.

Mike geeft aan dat de afgelopen jaren er vrij weinig nieuwe actieve leden zijn begonnen bij SNT en
dat de meeste leden al enige tijd actief zijn bij SNT. Daarbij is een aantal leden minder actief omdat130

ze bijna klaar zijn met hun studie of al zijn begonnen met werken. De nieuwe actieve leden vullen dit
gat enigszins op. Het bestuur hoopt, door dit beleidspunt door te zetten, dat er aankomend jaar een
stijgende curve te zien zal zijn bij de actieve leden.

6 Presentatie afrekening 2015

Voordat de afrekening wordt besproken, legt Mike uit dat de reserveringen niet zijn meegenomen in het135

budgetrapport maar wel in de balans. Hierdoor lijkt er dus een verschil te zitten in de bedragen maar
Mike is van mening dat deze aanpassing het rapport overzichtelijker maakt. Mike heeft dit besproken
met de KCC, en de meningen over de handigheid van deze aanpassing waren verdeeld. Mike heeft van
de KCC een brief ontvangen en zal deze nu toelichten.

Geachte ALV, bij uitgebreide en zorgvuldige controle van de boekstukken en boekhouding van 2014140

hebben wij geen grote onjuistheden geconstateerd. De kleine onjuistheden zijn op advies van de KCC
hersteld. Wel zorgde de opgeleverde stukken voor enige verwarring binnen de KCC betreffende hoe de
reserveringen precies op het budgetrapport geboekt worden. De KCC wil derhalve adviseren om in het
vervolg niet enkel de huidig financiële stukken te produceren, maar ook te voorzien van een begeleidend
schrijfwerk waarin de bijzondere boekingen en de posten die teveel afwijken van de begroting toe te145

4



Studenten Net Twente - Conceptnotulen ALV 15 juni 2015

lichten. Dit gezegd hebbende rest ons niets anders dan de ALV van de Studenten Net Twente te
adviseren om de financiële stukken van 2014 onvoorwaardelijk goed te keuren. Daarop te vertrouwen
dat wij u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben, verblijven wij. Jelmer & Herwin

Mike geeft iedereen de tijd om de financiële stukken door te nemen. Vanuit de ALV wordt de vraag
gesteld of Mike zelf de belangrijkste wijzigingen kan toelichten. Mike: het meest opvallende aan dit150

budgetrapport is dat de winst veel lager is dan de voorgaande jaren doordat het lustrum is gevierd.
Ik hoop erop dat dit jaar dus geen uitzondering zal worden maar dat ook de aankomende jaren de
winst laag zal zijn. Tevens is te zien dat het budget voor representatie lichtelijk is overschreden. Dit
was omdat het budget voor representatie al bijna op was toen de Kick-In vroeg om sponsoring voor
de Kick-In-activiteiten. Vanwege de beleidspunten is er toen voor gekozen om over te gaan tot de155

sponsoring van de Kick-In om de naamsbekendheid van SNT te verspreiden.

Mike: contributies en jaarlijkse bijdragen is ook enigszins overschreden. Dit komt doordat de ING aan
het begin van het jaar ook laatste kwartaal van 2013 heeft verrekend. Voor de rest zijn er geen grote
uitschieters binnen het budget.

Vanuit de ALV wordt de vraag gesteld of er enkele reserveringen bekend zijn waar al enige jaren geld160

van uitgegeven moet worden maar nog niet gebeurd is. Mike: ja, dit is ook besproken tijdens de
begroting van 2015 waarbij er is besloten om het budget voor enkele posten te verminderen omdat
de reserveringen te groot werden, zoals te zien is bij meerdere reserveringen van de SysCom waar de
afgelopen jaren te weinig van wordt uitgegeven. Hierdoor is er tevens besloten dat in het budgetrapport
de posten Reservering servers en uitbereiding serverpark worden samengevoegd, ook omdat deze twee165

posten terug vloeiden in dezelfde reservering.

Daarnaast heeft de GamesCom ook al enkele jaren geen geld meer uitgegeven en daarom is besloten om
de posten van de GamesCom op nul te zetten. Echter heeft de GamesCom dit jaar een nieuwe server
gekocht wat bijna hun gehele budget heeft opgemaakt en het is dus mogelijk dat in het budgetrapport
van 2016 opnieuw geld wordt vrijgemaakt voor de GamesCom.170

Mike legt ook uit dat er is gesneden in de vergaderkosten van zowel het bestuur als de SysCom en
overige commissies. Dit ook omdat er te weinig werd uitgegeven voor deze posten waardoor dit dus
constant overvloeide naar het eigen vermogen.

Erwin vraagt of er ook al ideeën zijn voor de reservering lezingen ook omdat deze post ook al enkele
jaren niet wordt gebruikt. Mike: omdat SNT bezig is met extra profilering is het wellicht handig om175

deze post hierbij te betrekken om zo mogelijk nog meer activiteiten te organiseren.

Jorne vraagt aan het bestuur waarom er verschil zit tussen de balans en het verschil tussen inkomsten
en uitgaven. Na enkele berekeningen blijkt dat er een verschil van ongeveer 130 euro zit tussen de
balans van het eigen vermogen en resultaten van het budgetrapport. Mike kan nu het specifieke verschil
niet terugvinden en zal dit later moeten nakijken.180

Laurens zegt dat als zowel de penningmeester als de KCC het budgetrapport hebben goedgekeurd dat
hij het hiermee eens is en het rapport goedkeurt. Jorne is echter van mening dat door dit verschil hij
het rapport niet goed kan keuren. Mike kan ook het probleem niet vinden. Het probleem blijft en
daarom zal Mike het budgetrapport na de ALV narekenen. Het gehele budgetrapport zal dan tijdens
de volgende ALV worden goedgekeurd. Tevens geeft Jorne het advies om de balansen naast elkaar te185

plaatsen om zo de verschillen beter te kunnen inzien.

Een nieuwe KCC moet aangesteld worden. Mike vraagt daarom of Herwin en Jelmer zich weer be-
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schikbaar stellen voor de KCC, dit doen zij. Mike vraagt of er nog andere leden zich beschikbaar willen
stellen. Jorne en Tobias geven zich tevens op als nieuwe leden van de KCC. Laurens vraagt zich af hoe
vaak iemand zich beschikbaar kan stellen als KCC. Het blijkt namelijk dat Herwin al meerdere jaren lid190

is van de KCC echter niemand van de ALV heeft hier bezwaar tegen. Herwin stelt zich daarom weer
beschikbaar voor de KCC.

Erik stelt de nieuwe KCC aan, bestaande uit Herwin, Jelmer, Jorne en Tobias.

7 Wisseling bestuur

Duuk van Baten stelt zich niet meer beschikbaar als Helpdesk- en Abusecoördinator voor SNT. Bob195

van de Vijver stelt zich voor als nieuw vervangend bestuurslid.

De overige bestuursleden stellen zich weer beschikbaar voor een volgende periode. Het bestuur wordt
daarmee als volgt voorgesteld.

Erik Frentrop Voorzitter
Roy Kokkelkoren Secretaris
Mike Kriele Penningmeester
Bob van de Vijver Helpdesk- en Abusecoördinator

Erik vraagt of er bezwaren zijn tegen het dechargeren van het huidige bestuur en het chargeren van200

het nieuwe bestuur. Daar zijn geen bezwaren tegen.

Het huidige bestuur wordt gedechargeerd 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.

Erwin vindt dat het beleidsplan niet concreet genoeg is, hij geeft als voorbeeld dat het bij extra205

profilering gaat over lopende zaken en andere activiteiten. Erwin vindt dit niet specifiek genoeg en
vraagt om een voorbeelden van lopende zaken. Erik geeft een aantal voorbeelden waar het bestuur
momenteel mee bezig is, zoals de hackathon. SNT bestuur heeft ook al andere ideeën voor activiteiten
maar het bestuur heeft problemen met het zoeken naar leden die hierbij kunnen helpen. Door dit
probleem heeft het bestuur verder geen specifieke activiteiten benoemd in het beleidspunt.210

Andere leden zijn het eens met Erwin dat het huidige beleidsplan te onduidelijk is met welke stappen
de beleidsplannen gerealiseerd zullen worden. Dit zorgt er ook voor dat het lastiger wordt om tijdens
de volgende ALV de beleidspunten te kunnen evalueren. De ALV adviseert om het in vervolg meer
concrete voorbeelden in het beleidspunt te verwerken.

8.1 Extra profilering van de vereniging215

Er zijn geen vragen vanuit de ALV omtrent dit beleidspunt.
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8.2 Internationaliseren van de vereniging

Joris vraagt aan het bestuur wat er bedoeld wordt met SNT klaarmaken voor internationale studenten.
Erik legt uit dat SNT momenteel niet beschikt over Engelse documentatie op de wiki of in contracten.
Het bestuur wil beginnen met het vertalen van alle Nederlandse documentatie om het zo voor inter-220

nationale studenten makkelijker te maken om actief te worden bij SNT. Mike geeft daarbij aan dat
het al meerdere keren is voorgekomen dat internationale studenten niet actief zijn geworden bij SNT,
ondanks hun interesses, omdat er te weinig documentatie in het Engels was.

Duuk vraagt of bij de aankomende introductie internationale studenten worden verwelkomd bij SNT of
dat SNT eerst alle documenten vertaald wil hebben. Mike: het idee is dat er dit jaar wordt gewerkt aan225

de internationalisering van SNT, indien er toch binnen afzienbare tijd een internationale student zich
aanmeldt dan wordt er gefocust op de documenten waar hij mee in contact zal komen, bijvoorbeeld
van een specifieke commissie.

Koen vraagt welke documentatie er precies wordt vertaald en hoe het bestuur dit gaat verwezenlijken.
Het bestuur neemt zelf het voortouw hiervoor en zal zich voornamelijk focussen op de wiki. Tevens230

zal het bestuur ervoor zorgen dat nieuw documentatie automatisch in het Engels wordt geschreven.
Jelmer geeft advies aan het bestuur om goed gebruik te maken van de vertaalservices van de SU.
Het is tevens mogelijk om korting te krijgen voor het vertalen van documenten via het Tolk- en
Vertaalcentrum Nederland.

Robbert vraagt zich af in hoeverre een Engelstalige wiki een vereiste is voor een nieuw internationaal235

lid. Hij vraagt zich af in hoeverre dit een barrière kan vormen en vraagt zich af in hoeverre nieuwe
leden nog persoonlijk worden begeleid of gewoon worden door verwezen naar de wiki. Mike legt uit
dat er een situatie is geweest waarbij een Duitse student bestuurslid wilde worden maar uiteindelijk
afhaakte omdat hij moeite had met de Nederlandse documentatie. Het bestuur is druk bezig geweest
om alles uit te leggen maar vaak was er meer informatie nodig wat te vinden was op de wiki. Dit240

zorgde ervoor dat de student veel moest vragen aan het bestuur en ondanks dat het bestuur dit prima
vond zorgde dit toch voor een grote drempel bij de student waardoor hij uiteindelijk afhaakte. Dit
beleidspunt is dus bedoeld om deze drempel weg te nemen, verdere persoonlijke ondersteuning voor
internationale studenten is geen probleem bij SNT.

8.3 Inventarisatie vervanging WESP245

Lennard vraagt of het bestuur zelf de inventarisatie van de vervanging van WESP wil uitvoeren of dat
ze dit zullen delegeren naar de commissies, waarschijnlijk de SysCom. Erik beaamt dat het idee is dat
de commissies de inventarisatie zullen uitvoeren maar dat het bestuur daar natuurlijk aan meehelpt.

Robert geeft het advies aan het bestuur om het voortouw te nemen in de samenwerking tussen com-
missies om zo de commissies te stimuleren. Lennard vindt dit een goed idee ook omdat hij het ermee250

eens is dat de SysCom af en toe nog wel eens lui kan zijn.

Martijn geeft het advies aan het bestuur om in contact te komen met ICT commissies van andere
verenigingen met betrekking tot de vervanging van WESP. Zo kan SNT een beter beeld krijgen wat
de verwachtingen zijn van de verenigingen.
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9 Ingezonden stukken255

Er zijn geen stukken ingezonden.

10 W.V.T.T.K.

Er zijn geen W.V.T.T.K.’s.

11 Rondvraag

Tjerk Jan geeft aan dat de aankondiging van de ALV niet is aangekomen bij de senaat. Tevens vindt260

Tjerk Jan dat de aankondiging van de ALV redelijk laat verstuurd is en hoopt dat in het vervolg dit
eerder wordt gedaan. Lennard geeft aan dat het bestuur inderdaad heeft gevraagd om de aankondiging
tevens te versturen naar de senaat maar dat er blijkbaar iets fout is gegaan. Het blijkt dat meerdere
personen de uitnodiging niet hebben ontvangen. Het bestuur zal kijken waar het probleem vandaan
komt.265

Jelmer: ICTS gaat naar alle waarschijnlijkheid aankomend jaar zijn naam veranderen. Het is wellicht
daarom handig om de nieuwe naam ook te gaan wijzigen in de documentatie.

Jorne vraagt hoe ver het staat met de hackathon. Roy legt uit dat er al een mogelijke sponsor is
gevonden voor de hackathon die tevens apparatuur kan leveren voor eventuele workshops gedurende
de hackaton. Het SNT bestuur is nu meer bezig met het zoeken naar leden die de hackathon willen270

meehelpen organiseren. Het bestuur is namelijk van mening dat dit een project is dat gedragen moet
worden vanuit SNT als geheel in plaats van alleen het bestuur.

12 Sluiting

Erik sluit de vergadering om 21:41 en nodigt iedereen uit voor een drankje in Kleintje VB.

Actiepunten275

1. Het bestuur zal de notulen voortaan vermelden in de algemene nieuwsbrief.
2. Het bestuur zal uitzoeken hoe het uploadlimiet door ICTS wordt gedefinieerd en hoe dit wordt

gecommuniceerd richting de eindgebruiker.
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Beleidsevaluatie

14 december 2015

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

Extra pro�lering van de vereniging

Vorige bestuursperiode hebben we gepoogd ons beter te pro�leren. Dit willen we komende
bestuursperiode voortzetten met reeds lopende zaken en door andere mogelijkheden aan
te pakken.

De pro�lering is niet alleen om nieuwe leden te trekken, maar ook om de helpdesk beter bekend
te krijgen bij studenten die problemen ervaren met het campusnetwerk en voorzieningen. Door de
informatie die studenten van Acasa en ITC hotel krijgen te verbeteren hebben we hopelijk de grote
groep nieuwe bewoners bereikt. Activiteiten zijn ook aan bod gekomen. Een paar weken geleden
hebben we een hack-workshop georganiseerd waar veel geïnteresseerden langs zijn gekomen. Ook zijn
we bezig om een hackathon te organiseren, die in juni plaats zal vinden.

Internationalisering van de vereniging

Universiteit Twente wil meer gaan internationaliseren. Dit betekent dat er steeds meer
internationale studenten op de universiteit gaan komen. Om deze studenten zo goed
mogelijk van dienst te kunnen zijn en activisme bij SNT niet in de weg te staan, willen we
SNT klaarmaken voor internationale studenten.

Door bij de internationale markten te staan met stands, zowel bij de Kick-In als andere evenementen
met een internationaal karakter, hebben we gepoogd internationale studenten te werven en duidelijk
te maken wat SNT doet. Ook in de informatie die bij het ITC hotel worden gegeven aan nieuwe
bewoners hebben we een uitleg van het netwerk en SNT. Wat betreft de interne internationalisering
is er een begin gemaakt met de wiki's en documenten vertalen, maar dit is niet zo ver gekomen als
gehoopt. Dit komt onder andere dat er geen serieuze internationale geïnteresseerden zijn geweest dit
bestuursjaar en daardoor meer energie in andere zaken is gestoken. Het bestuur is van mening dat
documenten wel verder vertaald zullen gaan worden maar dat het vertalen van de wiki pas gedaan zal
gaan worden als er vraag naar is.
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Inventarisatie vervanging WESP

Ondertussen is het WESP systeem enigszins verouderd, met onder andere een PHP versie
die niet meer ondersteund wordt. Bovendien zijn er te weinig actieve leden om het systeem
zelf te upgraden. Omdat WESP nog wel veel gebruikt wordt, wil het bestuur een inven-
tarisatie doen naar eventuele vervanging van WESP, om een dergelijke dienst te kunnen
blijven bieden aan studenten en verenigingen.

De eerste stappen voor de vervanging van WESP zijn gemaakt. Er is besloten om zo min mogelijk zelf
te bouwen en vooral standaardpakketten te gebruiken om onderhoud zo eenvoudig mogelijk te houden.
Op die manier hopen we dat het nieuwe platform niet afhankelijk wordt van de originele commissieleden.
Op het moment van schrijven van deze evaluatie moet er nog een vergadering plaatsvinden waar enkele
pakketten uitgebreider worden vergeleken. Eventuele updates zullen mondeling bij de ALV vermeld
worden.



In de oorspronkelijke afrekening van boekjaar 2014 waren tijdens de ALV afgelopen bestuursperiode 

fouten gevonden, omdat bedragen niet overeen kwamen. Er was verzocht deze te verbeteren. 

Tijdens het verbeteren van de afrekening, was geconstateerd dat er enkele slordigheden waren 

gemaakt met betrekking tot de bedragen, alsmede dat de representatie van de afrekening niet 

invullend genoeg was om alles duidelijk te kunnen verklaren.  

Oorspronkelijk werd de afrekening gepresenteerd met een winst en verliesrekening alsmede een 

budget rapport. Het budget rapport had als doel te verklaren wat de uitgaven en inkomsten binnen 

de vereniging waren. De winst en verliesrekening was een representatie van inkomsten en uitgaven 

van de helpdesk alsmede de diensten die wij leveren i.e. WESP etc. 

In het budgetrapport waren in het origineel ingediende stuk afgelopen bestuursperiode wat fouten 

gemaakt, zo was de rente niet aangepast én genoteerd als gereserveerd terwijl dit vergeten was 

tijdens de afsluiting. Tevens was de post overige inkomsten niet aangepast. Ook in de winst en 

verliesrekening waren de inkomsten van ICTS al berekend, terwijl dit nog niet gebeurd was gezien het 

te laat factureren hiervan. Dit is gecorrigeerd. Deze € 2.308,97 verlies in 2014 word rechtgetrokken 

als winst in 2015.  

Wat betreft de representatie van de afrekening heerste er onduidelijkheid in presentatie en functie 

van het budgetrapport in combinatie met de afrekening. De winst en verliesneming is gecorrigeerd 

om een complete representatie te geven van de winsten en verliezen van de vereniging, alsmede de 

helpdesk en diensten die wij leveren. Het budgetrapport fungeert nog enkel als doel meer inzicht te 

geven in de afzonderlijke posten binnen de vereniging zelf. Het voornaamste probleem binnen de 

winst en verliesneming was dat de reserveringen van de vereniging niet meegenomen waren. Na de 

correctie, kan men nu duidelijk zien waar het verschil in totaal eigen vermogen tussen 2013 en 2014 

vandaan komt, tevens als de post eigen vermogen 0500 die de netto winst betreft.  

 



 



Winst- en verliesrekening 2014

Ontvangsten Uitgaven    

5090 Te declareren bij ICTS € 0,00 5099 Helpdesk     € 2.308,97

5110 Inkomsten WESP € 1.198,57 5010 Managementvergoeding € 2.199,84

5210 Inkomsten virtuele colo € 483,84 5020 Jaarlijks uitje € 51,11

5310 Inkomsten Backups € 426,53 5030 Representatie helpdesk € 58,02

8099 Inkomsten (vereniging) € 24.314,12 5035 Kantoorartikelen € 0,00

5050 Reservering hardware SNT € 0,00

Totale ontvangsten € 26.423,06 5060 Software € 0,00

5070 Vergaderkosten Helpdesk € 0,00

5080 Aanschaf hardware helpdesk € 0,00

5199 WESP € 1.198,57

                5130 Kosten WESP € 0,00

5131 Hardware WESP € 0,00

5132 Backups WESP € 0,00

5133 Representatie WESP € 0,00

5134 Vcolo WESP € 0,00

5190 Reservering WESP € 1.198,57

5299 Virtuele colo     € 483,84

5220 Hardware Virtuele Colo € 0,00

5290 Reservering virtuele colo € 483,84

5399 Backups € 426,53

5390 Reservering Backups € 426,53

4000 Kosten (vereniging) € 19.964,27

Totale Kosten Vereniging excl Reserveringen € 18.361,26

Reserveringen Budgetrapport 2014 € 1.603,01

Totale uitgaven € 24.382,18

Bruto winst periode € 4.149,82

Netto winst na reservering € 437,87



 



Balans 2014/2013

Verschil

Activa            

1099 Liquide middelen    

1000 Kas € 9,55     € 9,55     € 0,00

1010 Giro € 813,13     € 991,93     € -178,80

1020 Spaarrekening € 71.322,39     € 63.558,27     € 7.764,12

1030 Paypal € 139,67 € 139,67 € 0,00

Total 1099 Liquide middelen € 72.284,74 € 64.699,42 € 7.585,32

1299 Debiteuren        

1200 Nog te ontvangen bedragen € 0,00     € 0,00     € 0,00

1210 ICTS € 0,00     € 3.237,60     € -3.237,60

Total 1299 Debiteuren € 0,00 € 3.237,60 € -3.237,60

Totaal Activa     € 72.284,74     € 67.937,02 € 4.347,72

Passiva        

1599 Crediteuren    

1510 Uit te betalen declaraties € 462,00     € 441,29     € 20,71

1520 Uit te betalen facturen € 1.028,03     € 484,20     € 543,83

1530 Uit te betalen bestuursvergoeding € 0,00     € 366,64     € -366,64

Total 1599 Crediteuren € 1.490,03 € 1.292,13 € 197,90

Totaal Passiva     € 1.490,03     € 1.292,13 € 197,90

Eigen vermogen                

0599 Eigen vermogen        

0500 Eigen vermogen € 24.935,14     € 24.497,27     € 437,87

0520 Reservering Servers € 17.584,51     € 13.784,51     € 3.800,00

0525 Reservering Workstations € 3.200,00     € 2.400,00     € 800,00

0530 Reservering Lustrum € 1.484,34     € 5.022,59     € -3.538,25

0540 Reservering WESP € 2.338,16     € 1.139,59     € 1.198,57

0545 Reservering Vlaai € 2.122,59     € 2.122,59     € 0,00

0550 Reservering Inventaris € 1.236,72     € 611,16     € 625,56

0555 Reservering IPv6 € 2.671,78     € 3.232,74     € -560,96

0560 Reservering Virtuele Colo € 2.967,60     € 2.483,76     € 483,84

0565 Reservering Software € 600,00     € 450,00     € 150,00

0570 Reservering Gamescom € 2.400,00     € 2.100,00     € 300,00

0575 Reservering Boeken € 329,32     € 302,66     € 26,66

0580 Reservering Backups € 4.012,59     € 3.586,06     € 426,53

0585 Reservering Lezingen € 250,00     € 250,00     € 0,00

0590 Reservering Calamiteiten € 4.661,96     € 4.661,96     € 0,00

Total 0599 Eigen vermogen € 70.794,71 € 66.644,89 € 4.149,82

Totaal Eigen vermogen     € 70.794,71     € 66.644,89 € 4.149,82

Totaal Passiva & Eigen vermogen     € 72.284,74     € 67.937,02 € 4.347,72

Balans 2014 Balans 2013



 



Budgetrapport 2014    

   

Begroot Werkelijk Verschil Som Naar Reserveringen

4000 Kosten € 19.964,27 € -1.603,01

4099 Algemene kosten € 13.140,08

4001 Reservering rente € 800,00 € 0,00 € -800,00

4010 Contributies/Jaarlijkse bijdragen € 125,00 € 146,25 € 21,25

4020 Onvoorziene uitgaven € 1.000,00 € 0,00 € -1.000,00

4030 Vergaderkosten overige commissies € 200,00 € 36,35 € -163,65

4040 Actieve leden vergoeding € 2.200,00 € 2.264,10 € 64,10

4050 Lustrumviering € 750,00 € 4.288,25 € 3.538,25

4060 Representatie SNT € 1.500,00 € 2.085,27 € 585,27

4070 Huurkosten € 3.650,00 € 3.822,08 € 172,08

4080 Boeken/Tijdschriften € 150,00 € 123,34 € -26,66

4090 Inventaris € 1.000,00 € 374,44 € -625,56

4199 Bestuur € 2.716,72

4110 Vergaderkosten Bestuur € 800,00 € 516,88 € -283,12

4120 Bestuursvergoeding verenigingsdeel € 2.200,00 € 2.199,84 € -0,16

4299 Syscom € 0,00

4210 Reservering servers € 2.600,00 € 0,00 € -2.600,00

4215 Reservering workstations € 800,00 € 0,00 € -800,00

4220 Uitbreiding serverpark € 1.200,00 € 0,00 € -1.200,00

4230 Hardware niet-afschrijfbaar € 900,00 € 0,00 € -900,00

4231 Backups € 0,00 € 0,00

4240 Licentiekosten € 150,00 € 0,00 € -150,00

4250 Vergaderkosten Syscom € 350,00 € 0,00 € -350,00

4399 Axiecom € 3.546,51

4310 Evenementen € 3.500,00 € 3.546,51 € 46,51

4499 Gamescom € 0,00

4410 Reserving gamescom € 300,00 € 0,00 € -300,00

4599 IPv6 Prijzengeld 560,96€           

4510 Reservering IPv6 -€                  560,96€           € 560,96

8099 Inkomsten     € 24.314,12

8000 Overige inkomsten € 0,00 € 0,00

8010 Verenigingsvergoeding ICTS € 23.375,00 € 23.375,00

8020 Verkoop diensten € 0,00

8030 Verkoop goederen € 175,00 € 175,00

8090 Rente postbank € 800,00 € 764,12 € -35,88
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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

Vorige bestuursperiode hebben we gepoogd ons beter te pro�leren. Met een hackathon in het vooruit-
zicht in juni, en een positieve ervaring van een workshop, willen we graag activiteiten blijven organiseren
om SNT te blijven pro�leren. Enkele voorbeelden hiervan zijn een GPG key signing party, een vervolg
op de hack-workshop en een workshop om servers voor thuis- of campusgebruik op te zetten.

Vervanging WESP

Na de inventarisatie voor de vervanging van WESP van de vorige bestuursperiode, is het nu tijd
om daadwerkelijk bezig te gaan met het vervangen van WESP. Uit de inventarisatie is een aantal
pakketten gekomen die gecombineerd moeten worden in één systeem welke aan alle eisen voldoet.
Aankomende bestuursperiode willen we dit systeem in elkaar zetten en uitgebreid testen. Naar alle
waarschijnlijkheid zal de opvolger van WESP niet aankomende bestuursperiode uitgerold worden. Er
zal echter wel gekeken worden naar hoe huidige klanten zo goed mogelijk overgezet kunnen gaan
worden als het nieuwe systeem eenmaal draait.

Informatievoorzieningen voor gebruikers verbeteren

Deze bestuursperiode willen we bezig gaan met het verbeteren van de informatievoorzieningen voor
gebruikers. Dit zal onder andere gebeuren door de handleidingen te vernieuwen. Hiervoor willen we
samen met ICTS een systeem opzetten waarin alle handleidingen komen te staan en makkelijker te
onderhouden zijn. Ook willen we een nieuwe website publiceren waar de informatie van SNT duidelijker
te vinden zal zijn.



 



Begroot 2016 Totalen

Kosten Helpdesk
Kosten direct doorbelast aan ICTS door derden voor SNT 8.142,00€                 

Huur 4.392,00€              

ICTS contracten voor 2 werkplek PC's 2.000,00€              

Inventaris 450,00€                 

Porto 350,00€                 

Telefoon 950,00€                 

Kosten die SNT doorbelast aan ICTS 4.250,00€                 

Managementvergoeding Helpdesk 2.200,00€              

Jaarlijks uitje 500,00€                 

Representatie en informatiemateriaal 600,00€                 

Softwareontwikkeling en -support 400,00€                 

Kantoorartikelen 50,00€                   

Vergaderkosten helpdesk en abuse 500,00€                 

Totaal uitgaven helpdesk (excl lonen) 12.392,00€    

Kosten vereniging Inkomsten vereniging
Bestuur 2.750,00€                 Inkomsten ICTS 21.375,00€              

Bestuursvergoeding 2.200,00€              Verenigingsvergoeding 21.375,00€    

Vergaderkosten 550,00€                 

Inkomsten diensten 2.750,00€                

Syscom 4.550,00€                 WESP 1.400,00€      

Reservering tbv vervanging servers 3.000,00€              Back-ups 450,00€         

Reservering tbv vervanging workstations 800,00€                 Virtuele server 900,00€         

Uitbreiding Serverpark -€                       

Nieuwe Hardware (niet gereserveerd) 400,00€                 Inkomsten overig 650,00€                   

Software 150,00€                 Rente 650,00€         

Vergaderkosten 200,00€                 

Axiecom 4.000,00€                 

Evenementen 4.000,00€              

Gamescom 300,00€                    

Reservering gameserver 300,00€                 

Algemeen 16.475,00€               

Contributies/Jaarlijkse Bijdrage 125,00€                 

Onvoorziene Uitgaven 500,00€                 

Vergaderkosten overige commissies en projecten -€                       

Actieve leden vergoeding 2.200,00€              

Vakliteratuur 150,00€                 

Reservering Lustrumviering 750,00€                 

Representatie SNT 1.500,00€              

Huur 5.250,00€              

Reservering inventaris 1.000,00€              

Hackathon 5.000,00€              

Zelfvoorzienende uitgaven 2.750,00€                 

Reservering WESP 1.400,00€              

Reservering Backups 450,00€                 

Reservering virtuele server 900,00€                 

Overige -6.050,00€                

Resultaat* -6.050,00€             

Totaal uitgaven vereniging (excl lonen) 24.775,00€    Totaal inkomsten vereniging 24.775,00€    

* Het resultaat is dit jaar negatief om ervoor te zorgen dat het eigen vermogen niet te hoog wordt.

Lonen**

Bestuur (verenigingsgedeelte) 300

Abuse (helpdeskgedeelte) 250

Helpdesk (helpdeskgedeelte) 1750

** De lonen zijn in uren zo kunnen ze beter vergeleken worden, 

de lonen kunnen namelijk nogal wisselen in geldbedragen.

Begroting 2016 Studenten Net Twente



 



Begrotingsvergelijking    

   

Begroot 2014 Werkelijk 2014 Verschil Begroot 2015 Werkelijk Voorspeld 2015 Verschil Begroot 2016

t/m 01/12/15

4000 Kosten

4099 Algemene kosten

4001 Reservering rente € 800,00 € 0,00 € 800,00 € 600,00 € 0,00 € 650,00 € -50,00 € 0,00

4010 Contributies/Jaarlijkse bijdragen € 125,00 € 146,25 € -21,25 € 125,00 € 31,03 € 150,00 € -25,00 € 125,00

4020 Onvoorziene uitgaven € 1.000,00 € 0,00 € 500,00 € 71,50 € 71,50 € 500,00

4030 Vergaderkosten overige commissies € 200,00 € 36,35 € 163,65 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

4040 Actieve leden vergoeding € 2.200,00 € 2.264,10 € -64,10 € 2.200,00 € 2.204,29 € 2.350,00 € -150,00 € 2.200,00

4050 Lustrumviering € 750,00 € -3.538,25 € 4.288,25 € 750,00 € 0,00 € 750,00 € 0,00 € 750,00

4060 Representatie SNT € 1.500,00 € 2.085,27 € -585,27 € 1.500,00 € 1.725,54 € 1.800,00 € -300,00 € 1.500,00

4070 Huurkosten € 3.650,00 € 3.822,08 € -172,08 € 3.850,00 € 5.129,69 € 5.129,69 € -1.279,69 € 5.250,00

4080 Boeken/Tijdschriften € 150,00 € 150,00 € 150,00 € 129,28 € 150,00 € 0,00 € 150,00

4090 Inventaris € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.434,53 € 1.500,00 € -500,00 € 1.000,00

XXXX Hackaton € 5.000,00

4199 Bestuur

4110 Vergaderkosten Bestuur € 800,00 € 516,88 € 283,12 € 550,00 € 507,41 € 550,00 € 0,00 € 550,00

4120 Bestuursvergoeding verenigingsdeel € 2.200,00 € 2.199,84 € 0,16 € 2.200,00 € 2.016,52 € 2.200,00 € 0,00 € 2.200,00

4299 Syscom

4210 Reservering servers € 2.600,00 € 2.600,00 € 0,00 € 3.000,00 € 0,00 € 3.000,00 € 0,00 € 3.000,00

4215 Reservering workstations € 800,00 € 800,00 € 800,00 € 0,00 € 800,00 € 0,00 € 800,00

4220 Uitbreiding serverpark € 1.200,00 € 1.200,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

4230 Hardware niet-afschrijfbaar € 900,00 € 0,00 € 900,00 € 400,00 € 28,40 € 30,00 € 370,00 € 400,00

4240 Licentiekosten € 150,00 € 150,00 € 150,00 € 0,00 € 150,00 € 0,00 € 150,00

4250 Vergaderkosten Syscom € 350,00 € 0,00 € 350,00 € 200,00 € 0,00 € 0,00 € 200,00 € 200,00

4399 Axiecom

4310 Evenementen € 3.500,00 € 3.546,51 € -46,51 € 4.000,00 € 2.499,47 € 3.800,00 € 200,00 € 4.000,00

4499 Gamescom

4410 Reserving gamescom € 300,00 € 300,00 € 0,00 € 0,00 € 2.385,44 € 2.385,44 € -2.385,44 € 300,00

XXXX Hackathon XXXX Reservering Hackathon € 5.000,00

8099 Inkomsten    

8000 Overige inkomsten € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

8010 Verenigingsvergoeding ICTS € 23.375,00 € 23.375,00 € 21.375,00 € 21.375,00 € 21.375,00 € 0,00 € 21.375,00

8020 Verkoop diensten

8030 Verkoop goederen € 175,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

8090 Rente postbank € 800,00 € 764,12 € 35,88 € 600,00 € 653,55 € 653,55 € -53,55 € 650,00
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