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Notulen ALV 26 juni 2017

Locatie Vestingbar (Amphitheater) te Enschede

Aanwezig Erik Frentrop (voorzitter), Willem Mulder (secretaris), Leron Kok (penningmeester), Jonathan
Juursema (Helpdesk- en Abusecoördinator), Besi Sejdijaj, Bas Niesink, Robbert Müller, Tjerk5

Jan Vonk, Yoeri Otten, Joris de Leeuw, Jorne Kandziora, Jelmer Verkleij, Koen Zandberg, Karin
Lammers, Koen Braham, Bob van de Vijver, Olivier van der Toorn, Hans Hein Aver, Pieter
Staal, Daniël Huisman, Erwin Bronkhorst, Wouter Bakker, Tobias Feijten, Noah Goldsmid,
Youri Lammers, Frans van Dijk, Lennard Klein

Machtigingen geen10

Afmeldingen Floris Fokkinga, Jeroen van Ingen

1 Opening

Erik Frentrop opent de vergadering om 20:14. 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. Tjerk Jan Vonk geeft aan geen lid15

te zijn, maar wel senaatslid; niemand heeft bezwaar tegen zijn aanwezigheid.

Bij het nagaan van de inschrijflijst blijkt dat Hans Hein Aver geen lid is. Niemand heeft bezwaar tegen
zijn aanwezigheid. Ook wordt opgemerkt dat twee mensen zich hebben ingeschreven die niet aanwezig
zijn. Zij worden van de inschrijflijst gehaald.

De ALV wordt uitgezonden via een stream op het internet en daar heeft niemand bezwaar tegen.20

2 Vaststellen agenda

Jelmer vindt dat de begroting en de afrekening verkeerd om op de agenda staan. Deze worden
omgewisseld.

3 Notulen vorige ALV

Erik last per pagina een leespauze in. Stijl- en spelfouten kunnen worden onderstreept en na de ALV25

aan het bestuur worden meegegeven.
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Robbert vraagt of de IoT-commissie al een naam heeft, of dat deze ‘XXXX’ gaat heten. Leron meldt
dat dit een in te vullen begrotingspostnummer is. Koen meldt dat de commissie in de praktijk de
IoT-commissie heet.

De notulen worden, behoudens verbetering van stijl- en spelfouten, goedgekeurd.30

Actiepunten

Erik meldt dat de toekomst van DAS onzeker is, en dat het actiepunt m.b.t. oud-studenten uitschrijven
uit DAS mogelijk hierdoor niet meer van toepassing is. Lennard meldt dat het hier niet gaat om DAS,
maar om de ledenadministratie, en dat er dus sowieso een oplossing moet komen.

Erik geeft aan dat er verscheidene opties zijn. Hiervan is de handigste om studentschap te controleren35

aan de hand van de Active Directoryserver van de universiteit. Andere opties zijn het automatisch
lid-af maken van leden wanneer hun e-mailadres niet meer bestaat, of het jaarlijks laten bevestigen
van het lidmaatschap.

Frans adviseert tegen het gebruiken van bounces, aangezien het niet noodzakelijk is om het studenten-
e-mailadres in te voeren. Hij geeft aan dat het gebruiken van het AD zijn voorkeur geniet.40

Joris merkt op dat niet alleen UT-studenten lid mogen zijn van SNT, dus dat alleen de AD van de UT
gebruiken niet volstaat. Frans merkt hierbij op dat als een lid niet in de AD staat, deze nog steeds
actief benaderd kan worden.

Robbert geeft aan dat het wellicht volgens de statuten of het huishoudelijk reglement niet toegestaan
is lidmaatschap te beëindigen als een lid niet reageert.45

Tjerk Jan stelt voor om niet-UT-studenten éénmalig te vragen of ze lid willen blijven, en als ze daar
niet op reageren, ze de keer erop uit te schrijven.

Lennard oppert dat het wellicht mogelijk is om bij de desbetreffende onderwijsinstelling na te vragen
of het lid nog student is. Jelmer merkt op dat het waarschijnlijk makkelijker is om een bewijs van
inschrijving te vragen.50

Jorne oppert om bij het aanmelden bij SNT te melden dat men automatisch lid-af wordt als men geen
student meer is.

Jonathan meldt dat dit actiepunt tot uitvoering wordt gebracht voor de volgende ALV.

Robbert geeft aan dat het wellicht zinnig is om de definitie van ‘lid’ over de senaatslijst te laten gaan.
Tjerk Jan gaat ervan uit dat het bestuur intelligent genoeg is om de statuten en het HR erop na te55

slaan.

Erik geeft aan dat de suggesties over extra profilering worden meegenomen naar de volgende bestuurs-
periode. Wel is er w.b. makkelijker toegankelijke activiteiten een LAN-party geweest.

Leron heeft de inflatie over de bestuursvergoeding verenigingsdeel onderzocht, en heeft uitgerekend
dat er sinds 2008 15% inflatie geweest, wat uit zou komen op een ophoging van e330 op de bestuurs-60

vergoeding. De ALV heeft geen bezwaar tegen het onderzoeken van de haalbaarheid hiervan. Jorne
stelt voor om met deze verhoging ook een indexering toe te voegen.

Robbert vraagt of er ook een inflatiecorrectie is geweest over de inkomsten. Tjerk Jan merkt op dat de
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inkomsten aan o.a. de bestuursvergoeding wordt gesteld, en dat LISA deze betaalt (mits ze akkoord
gaat).65

Karin vraagt wat deze bestuursvergoeding inhoudt. Lennard geeft aan dat dit analoog is aan de
afstudeermaanden bij andere verenigingen.

4 Mededelingen van het bestuur

Erik vraagt aan Willem hoeveel leden SNT momenteel heeft. Willem geeft aan dat SNT momenteel
3413 normale leden heeft. Willem beredeneert dat het aantal actieve leden netto is gestegen met één,70

waarmee het aantal op 33 komt.

Koen vraagt of we de stijging van 400 leden per ALV behouden. Er wordt vastgesteld dat deze groei
iets is afgezwakt.

Erik vraagt of er vragen zijn omtrent DAS en/of de vervanging van RUN. Frans vraagt of er al een
verwachte implementatiedatum is. Jonathan geeft aan dat dit voor het einde van het kalenderjaar75

gaat gebeuren. Lennard vraagt of dit realistisch is. Jonathan geeft aan dat er binnen 6 à 7 weken een
training gaat zijn m.b.t. Efficient IP waar ook één of twee DAS-leden bij aanwezig kunnen zijn. Hij
gaat er hierom vanuit dat het een serieuze planning is.

Robbert vraagt of LISA een testsysteem aan gaat bieden aan de DAS-commissie zodat zij hier tegenaan
kunnen testen. Erik geeft aan dat er nog niet duidelijk is of dit nodig is.80

Koen geeft aan dat de Syscom ook graag mee wil doen aan deze training, en vraagt of er ook een
overlegmoment kan komen tussen LISA, DAS en Syscom. Jonathan geeft aan dat dit overleg er gaat
komen.

Frans vraagt of het niet handiger zou zijn als de Helpdeskcoördinator naar deze training gaat. Jonathan
meldt dat het hier om een API-training gaat, en dat er nog een losse training komt voor de Helpdesk.85

Frans merkt op dat het wellicht handiger is om eerst duidelijk te hebben of LISA zelf de registratie
voor studenten gaat verzorgen. Jonathan geeft aan dat dit inderdaad de gewenste volgorde is, maar
dat we hierin van LISA afhankelijk zijn.

Erik meldt dat de Citadel gesloten zal worden. De helpdesk zal verhuizen naar de Spiegel.

Jonathan meldt dat het bestuur het idee heeft dat hun melding omtrent WESP niet bij iedereen goed90

is gevallen. Jonathan geeft aan dat de WESP-commissie niet meer tijdig reageert, waardoor we geen
goede ondersteuning meer aan kunnen bieden. Er is niets veranderd aan de situatie, maar de klanten
zijn nu op de hoogte.

Verdere vragen zullen worden behandeld bij W.V.T.T.K.

5 Beleidsevaluatie95

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

Bob vraagt n.a.v. de laatste regel van de sectie ‘Extra profilering van de vereniging’ om wat voor
evenement het zou gaan. Erik geeft aan dat er voorlichting komt m.b.t. privacy, en dat het ook is
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bedoeld om contact tussen de ICT-commissies (en SNT) te verbeteren.

Koen meldt dat er laatst vanuit LISA een borrel is georganiseerd over de aankomende nieuwe priva-100

cywetgeving. Wat hem hierbij opviel was dat sterk aangegeven werd dat er veel onduidelijkheid was
over wanneer studentenverenigingen wél, en wanneer níét onder de UT vallen. Erik geeft aan dat het
plan is om er ook een jurist van de UT bij te hebben, en dat men hierover met LISA in gesprek is.

Tjerk Jan merkt op dat het bestuur in afgelopen jaren nog wel eens IT-commissies van verenigingen
uit heeft genodigd. Erik zegt dat dit een punt is in het beleidsplan van het nieuwe bestuur.105

Lennard vraagt of er een reden is dat GitLab niet in de producten- en dienstencatalogus komt. Jonathan
meldt dat dit niet bewust is gebeurd, maar dat er zeker naar gekeken wordt. Tjerk Jan merkt op dat
GitLab ook niet als dienst genoemd wordt op de SNT-website.

Frans merkt op dat het wellicht ook leuk is om de speedtest tussen de diensten te zetten.

6 Afrekening 2016110

Leron meldt dat er een resultaat is van e714,48 negatief.

Koen mist een back-upserver onder punt 8 van de uitleg over de afrekening. Leron meldt dat het klopt
dat deze mist, omdat deze server is aangeschaft uit het budget voor back-ups.

Erwin vraagt wat een ‘lollyserver’ is. Willem geeft aan dat het hier gaat over de server genaamd ‘lollie’.

Karin vraagt waarvoor ‘IPv6 Prijzengeld’ onder ‘Budgetrapport 2016’ is. Leron legt dit uit.115

Leron leest de brief van de KCC omtrent de afrekening voor. Hierin adviseert zij de ALV deze afrekening
goed te keuren.

De afrekening van 2016 wordt met algemene stem goedgekeurd.

7 Begroting 2017

Leron meldt dat deze begroting op de laatste ALV is behandeld, maar nog niet is goedgekeurd.120

Leron heeft de presentatie van de begroting gelijk getrokken met de presentatie van de afrekening. Op
deze manier kunnen deze goed met elkaar vergeleken worden.

Er is één grote wijziging in de post ‘Aanschaf servers’: er is daar e7500 begroot voor het vervangen
van vlaai. Ook wil de Syscom graag het huidige cloudplatform vervangen, hiervoor is e16.000 begroot.
Beide bedragen komen uit de reserveringen en hebben dus geen directe invloed op het resultaat.125

Karin geeft haar complimenten voor de overzichtelijkheid van de begroting. Jorne geeft zijn compli-
menten voor het begeleidend schrijven.

Lennard vraagt of de verhoging van de post ‘Reservering Servers’ niet te hoog is, aangezien er ook nog
reserveringen zijn voor WESP en het vColo-platform. Leron merkt op dat ‘Reservering Servers‘ niet
puur voor het cloudplatform is, en dat bijv. een Vlaai ook vervangen zal gaan worden. Ook zijn er in130

2016 nog servers aangeschaft. Over 5 jaar zal er dus voor ong. e28.000 aan servers vervangen moeten
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worden. Hiervoor zal e8.000 uit de reserveringen voor WESP en vColo komen, en dus e20.000 uit
‘Reservering Servers’ (e4.000 per jaar over 5 jaar).

Frans oppert om dit bij één enkele reservering onder te brengen. Leron antwoordt dat dit het overzicht
niet ten goede komt, aangezien de reserveringen voor WESP en vColo aangevuld worden uit hun135

respectievelijke inkomsten. Tjerk Jan merkt ook op dat dit onafhankelijkheid biedt van de Syscom.

Robbert vindt dat de ‘huur’ van de virtuele hardware voor WESP op de begroting moet worden
doorgeschoven naar het vColo-platform. Lennard vindt dat de begroting hiermee onnodig complex
wordt.

Tobias oppert om de kosten die door WESP en vColo gedragen worden op hun respectievelijke kosten-140

posten te zetten om verwarring te voorkomen. Leron heeft hierover getwijfeld, maar op deze manier
kan je niet zien dat er in één keer een grote investering is gedaan.

Karin vraagt wat er bedoeld wordt met ‘Reservering lezingen’. Leron meldt dat dit ooit een schenking
is geweest, te gebruiken voor het organiseren van lezingen. Karin wil het hier graag over hebben onder
‘Extra profilering van de vereniging’.145

Lennard vraagt of er machtigingen zijn. Willem meldt dat deze er niet zijn.

De begroting voor 2017 wordt met algemene stem goedgekeurd.

Erik vraagt of de KCC nog in de huidige opstelling wil blijven. Jorne meldt dat hij wil stoppen.

Karin vraagt wat KCC-lidmaatschap inhoudt. Na uitleg van Tobias stelt zij zich kandidaat.

De nieuwe KCC, bestaande uit Jelmer Verkleij, Tobias Feijten en Karin Lammers, wordt ingesteld.150

8 Wisseling bestuur

Leron Kok stelt zich niet kandidaat voor de nieuwe bestuursperiode van SNT. Besi Sejdijaj zal de taak
van Penningmeester op zich nemen. Besi stelt zich kort voor.

Hiermee wordt het nieuwe bestuur als volgt voorgesteld:
Erik Frentrop Voorzitter
Willem Mulder Secretaris
Besi Sejdijaj Penningmeester
Jonathan Juursema Helpdesk- en Abusecoördinator

155

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

9 Beleid bestuur

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

Karin merkt op dat workshops niet meer genoemd worden, en vraagt of het bestuur dit wel nog steeds160

van plan is. Erik meldt dat er weinig leden zijn die zoiets op willen pakken. Olivier oppert dat bedrijven
hier wellicht iets in willen betekenen.

ICT-ondersteuning bij evenementen

Jorne vraagt of het de bedoeling is om deels de werkzaamheden van LISA over te nemen zoals switches
aansluiten, en of we ook meer aan gaan willen bieden. Jonathan meldt dat LISA het niet ziet zitten165

om deze ondersteuning aan te blijven bieden, en dat zij hierin voor ons een rol zagen.

Jelmer merkt op dat als er een vergoeding tegenover staat, je ook eisen aan beschikbaarheid kunt
stellen aan degenen die de ondersteuning leveren.

Jonathan ziet het niet gebeuren dat mensen hiermee akkoord gaan.

Jorne vraagt of mensen op dit moment moeten betalen voor ondersteuning van LISA, en zo nee, of170

dit in de nieuwe situatie wel zou moeten. Erik geeft aan dat dit nu inderdaad niet het geval is, en in
de nieuwe situatie wel. Jonathan vult aan dat ze dan betalen voor de SNT’er.

Jelmer vindt dat de factuur niet naar de aanvrager, maar naar LISA gestuurd moet worden, aangezien
wij werk verrichten voor LISA.

Tjerk Jan oppert om contact op te nemen met Laurens van Eekelen, aangezien hij hier ervaring mee175

heeft in de commerciële wereld.

WiFi-verbetering op de campus

Erwin vraagt hoe dit wezenlijk anders is dan hoe SNT het al doet. Erik geeft aan dat er nu structureel
gaat worden onderzocht waar en hoe de WiFi verbeterd kan worden.

Jonathan meldt dat de Helpdesk een plan op heeft gesteld hoe dit in zijn werk gaat. Het plan is om180

proactief alle leden te benaderen en ze te wijzen op de procedure voor klachten omtrent WiFi. De
helpdesk zal de communicatie en planning afhandelen. Dit plan moet nog wel goedgekeurd worden en
tot uitvoering gebracht worden.

Erwin adviseert om aan te geven dat je eigen accesspoint ophangen geen oplossing voor het probleem
is.185

Joris oppert om de data van accesspoints te gebruiken om te bepalen waar mogelijk problemen zijn.
Jonathan geeft aan dat deze data niet betrouwbaar is, en dat het efficiënter is om de campusbewoners
met klachten naar de helpdesk te laten komen.

Commissiestructuur verbeteren

Koen adviseert om er bij vergaderingen voor te zorgen dat er bij elke commissievergadering ook een190

bestuurscontactpersoon aanwezig is. Hij heeft de ervaring dat dat bij de commissies waar hij lid van
is, lang niet altijd het geval is.
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10 Ingezonden stukken

Er zijn, afgezien van de brief van de KCC, geen ingezonden stukken

11 W.V.T.T.K.195

Internationalisering

Yoeri vraagt hoe het staat met internationalisering, aangezien het aantal internationale studenten
gestaag toeneemt. Erik geeft aan dat dit veelal een kip-eiprobleem is: documentatie wordt niet
vertaald naar het Engels omdat er geen internationale studenten actief lid zijn, en internationale
studenten kunnen hierdoor moeilijk meekomen.200

Koen vraagt of de website al vertaald is. Tjerk Jan meldt dat dit het geval is. Koen vraagt of alles op
de website al vertaald is. Tjerk Jan meldt dat dit niet het geval is.

Erik merkt op dat dit nog niet echt opgepakt is omdat we geen internationale studenten hebben die
actief lid zijn.

Tjerk Jan meldt dat de Student Union subsidies gaf voor vertaalbureaus. Jelmer en Koen hebben hier205

slechte ervaringen mee.

Koen merkt op dat tegenwoordig de eerste internationale bestuurders er al zijn, en dat het voor dezen
lastig is om goede informatie te vinden. Erik zegt dat er tot nu toe één vereniging langs is geweest
die een contract in het Engels wilden; dit hebben ze ook gekregen. Het heeft geen hoge prioriteit.

Jonathan vraagt aan de ALV of zij wil zien dat SNT op het Engels overgaat. Dit hoeft van de ALV210

niet per se.

Frans vraagt of de producten- en dienstencatalogus in meerdere talen aangeboden wordt. Jonathan
meldt dat deze in drie talen aangeboden wordt: Nederlands, Engels en Duits. Frans geeft aan dat hier
dan ten minste Nederlands en Engels op moeten komen.

Frans geeft ook als optie om een bepaalde studiereiscommissie te betalen om documenten te laten215

vertalen.

Tjerk Jan vindt dat de nadruk op de techniek moet liggen, niet op de taal.

Jorne raadt aan om, als er bij de volgende ALV een discussie op gang komt over internationalisering,
deze los te trekken tussen hoe de vereniging zich naar buiten presenteert en hoe er tussen de actieve
leden wordt gecommuniceerd.220

Yoeri merkt nog op dat alle studies over zijn naar Engels, dus dat dat geen probleem moet zijn.

WESP

Erwin vraagt zich af wat wij er wat betreft onze eigen website van vinden dat er geen ondersteuning
meer geleverd wordt voor WESP. Jonathan meldt dat het inderdaad een paar keer is gebeurd dat de
SNT-website offline was, en dat daar nog geen oplossing voor is. Erik meldt dat de oplossing een225
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nieuwe WESP is.

Willem voorziet geen problemen met het hosten van de SNT-website op WESP, aangezien áls het
probleem kan worden ondervangen door bijv. de Syscom, dit ook snel zal gebeuren.

Jelmer vraagt zich af of gebruikers weten hoe ze SNT moeten bereiken als de SNT-website niet
bereikbaar is.230

Karin oppert om de informatie bij LISA neer te zetten. Willem meldt dat dit al het geval is.

Jonathan geeft aan dat hij Facebook wil populariseren als communicatiekanaal voor SNT.

Jelmer geeft aan dat het vrij goed te doen is om de Facebook-pagina van SNT wat prominenter te
adverteren.

Bas vindt dat de website high-available moet worden om WESP-storingen te ondervangen. De rest235

van de ALV is het hier niet mee eens.

Bob geeft aan dat een mail naar WESP-gebruikers best langs de Senaat gestuurd kan worden ter
controle.

12 Rondvraag

Erwin wil graag weten hoe het bestuur tegen de senaat aankijkt, hij heeft het idee dat de senaat240

onzichtbaar is voor het bestuur.

Het bestuur gaat nadenken over hoe zij de rol van de senaat ziet.

Joris vraagt wat het Twitter-account van SNT is. Jonathan meldt dat SNT geen Twitter heeft, maar
dat Joris wel Facebook kan gebruiken.

Er zijn geen verdere vragen of opmerkingen gedurende de rondvraag.245

13 Sluiting

Erik sluit de vergadering om 22:28 en nodigt iedereen uit voor een drankje in Kleintje VB.
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Actiepunten

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

• M.b.t. extra profilering:250

– Meer diensten naar buiten aanbieden
– Liever meer ’makkelijke’ activiteiten die veel (mogelijk niet geïnteresserde) mensen aan-

trekken dan ’moeilijke’ activiteiten die minder mensen aantrekt met meer interesse.

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

• Inflatie over bestuursvergoeding verenigingsdeel onderzoeken255

• Uitleg bij begroting maken

• Balans begroting maken
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