
Studenten Net Twente - Agenda ALV

Agenda ALV

21 June 2018

1. Opening

2. Determining Agenda

3. Proceedings previous GMM

4. Announcements by the board

5. Policy review

(a) Extra promoting of the association

(b) ICT support for events

(c) WiFi improvements for the campus

(d) Verifying the committee structure

6. Financial report 2017

7. Change of the board

8. Policy of the board

(a) Promotion and communication

(b) ICT support for events

9. Received documents

10. Other appended items

11. Questions

12. 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
month after the GMM by email.
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ad. 7

Willem Mulder and Besi Sejdijaj will not be available for a position on the next board. The new board
is proposed as following:

Erik Frentrop Chairman
Xadya van Bruxvoort Secretary
Marloes ten Hage Treasurer
Thijs Dortmann Helpdesk- and Abusecoördinator
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Conceptnotulen ALV 7 maart 2018

Locatie Vestingbar (Amphitheater) te Enschede

Aanwezig Erik Frentrop (voorzitter), Willem Mulder (secretaris), Besi Sejdijaj (penningmeester),
Yoeri Otten, Joris de Leeuw, Wouter Bakker, Tobias Feijten, Noah Goldsmid, Frans van Dijk,5

Jan Freerk Popma

Machtigingen Bob van de Vijver machticht Tobias Feijten

Afmeldingen Floris Fokkinga, Jeroen van Ingen

1 Opening

Erik Frentrop opent de vergadering om 20:41. Hij vraagt of iedereen zich heeft ingeschreven op de10

inschrijflijst; dat is het geval.
Erik vraagt of er personen aanwezig zijn die geen lid zijn van SNT. Jan Freerk Popma geeft aan geen
lid te zijn; niemand heeft bezwaar tegen zijn aanwezigheid.
De ALV wordt uitgezonden via een stream op het internet en daar heeft niemand bezwaar tegen.

2 Vaststellen agenda15

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld

3 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.
Tobias vraagt n.a.v. regels 106 tot 109 of GitLab en de speedtest al in de producten- en dienstenca-20

talogus en op de website staan. Willem geeft aan dat dit niet het geval is, maar dat het wel op de
planning staat.
Tobias geeft aan dat er op regel 134 een paar woorden missen.
Tobias vraagt n.a.v. regels 190 tot 192 of er bij elke commissievergadering een bestuurscontactpersoon
aanwezig is geweest.25
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Het bestuur antwoordt dat dit zo veel mogelijk het geval is geweest.
Yoeri vraag n.a.v. regel 197 of hij daadwerkelijk ‘gestaag’ heeft gezegd, aangezien dit volgens hem
klinkt alsof het niet snel zou gaan. Willem geeft aan dat hij de precieze verwoording niet weet, maar
hij denkt dat hij dit letterlijk heeft overgenomen.
Yoeri vraagt n.a.v. de alinea rond regel 220 of er verder al iets is gebeurd m.b.t. internationalisatie.30

Erik geeft aan dat hier niet veel aan gewerkt is vanwege gebrek aan tijd. Ook geeft hij aan dat we
geen internationale leden hebben die actief zijn of willen worden, dus dat hier geen prioriteit ligt. Erik
wil dit weer oppakken als er 4 of meer mensen in het bestuur zitten.
Tobias vraag n.a.v. regel 242 of we hebben nagedacht over de rol van de senaat, en wat daar uit
is gekomen. Erik geeft aan dat het bestuur tot de conclusie is gekomen dat zij zaken anders aan35

moeten pakken. Willem geeft aan dat het bestuur de senaat blijft zien als adviserend orgaan. Wel is er
afgesproken dat notulen van bestuursvergaderingen binnen een week naar de senaat worden gestuurd.
Willem geeft aan dat dit nog niet consistent gebeurt, maar dat hij hiervoor zijn best gaat doen.
De notulen worden, met de voorgestelde en aangenomen wijziging, en behoudens verbetering van stijl-
en spelfouten, goedgekeurd.40

Actiepunten

Uitzoeken hoe oud-studenten automatisch uit DAS uitgeschreven kunnen worden

Het bestuur heeft een procedure bedacht. Echter, omdat RUN vervangen gaat worden door Efficient
IP – en dus DAS omgeschreven moet worden – wordt dit pas geïmplementeerd na het omschrijven.
Tobias vraagt om een update over de overgang naar Efficient IP w.b. DAS. Willem geeft aan dat de45

huidige commissie hier geen tijd voor danwel zin in heeft. Het plan is nu dat Willem en Jonathan er
samen naar gaan kijken. Willem heeft inloggegevens voor de testomgeving van Efficient IP, dus dat er
aan gewerkt kan worden.

Extra profilering van de vereniging

Erik geeft aan dat we hier nog niet genoeg aandacht aan hebben besteed. Er zijn wel plannen50

voorbereid, maar nog niet uitgevoerd. Hier wordt verder op in gegaan in de beleidsevaluatie.

Draaiboek overschrijding limieten commissies

Frans vraagt over welke limieten dit gaat. Willem geeft aan dat dit gaat over reserveringslimieten op
de begroting.
Er is geen duidelijkheid over waarover er een draaiboek moet komen.55

Tobias geeft aan dat het wellicht handig is om hierin op te nemen hoe commissies onder de limiet
kunnen blijven, bijvoorbeeld door commissies aan te sturen op het uitgeven van geld als het limiet
bereikt dreigt te worden.
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Inflatie, uitleg, balans

Dit is gedaan.60

4 Mededelingen van het bestuur

Erik vraagt aan Willem hoeveel leden SNT momenteel heeft. Willem geeft aan dat SNT momenteel
3720 normale leden heeft.
De vervanging van WESP gaat, als alles volgens plan verloopt, op 1 mei in bèta. In september zou de
vervanging als productie moeten gaan draaien.65

Jan-Freerk geeft aan dat de planning voor Efficient IP is om op 1 mei een productieklaar systeem te
hebben, en voor de zomervakantie in productie te zijn.
De helpdesk gaat voor zover het bestuur weet verhuizen naar de Spiegel, maar daar is nog geen officieel
bericht van.

5 Beleidsevaluatie70

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

6 Begroting 201875

Besi loopt de begroting door.
Vorig jaar zijn er veel uitgaven gedaan voor bijv. een nieuw cloudplatform en een vervanging voor
WESP. Daarom wordt er de komende 5 tot 6 jaar doorgespaard voor een nieuw platform.
De actieveledenvergoeding was vorig jaar omhoog gezet n.a.v. uitgaven over 2016. Afgelopen jaar
zijn we niet bij het bedrag in de buurt gekomen, dus de post is weer omlaag gebracht naar het vorige80

bedrag.
De inventariskosten zijn op e800 gesteld n.a.v. de uitgaven van vorig jaar.
De IoT-commissie had een budget van e2000, en heeft hiervan ongeveer e430 uitgegeven. Daarom
is deze post omlaag gezet naar e450. Tobias vraagt aan Besi of hij hierover heeft overlegd met de
commissie. Besi geeft aan dat hij dit niet heeft gedaan.85

Willem geeft aan dat de IoT-commissie naar verloop van afgelopen jaar steeds minder actief is gewor-
den, en dat het bestuur hier dus niet goed op heeft kunnen peilen. Mocht de commissie meer geld
nodig hebben, dan kan daar op dat moment nog naar gekeken worden.
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De vergaderkosten voor het bestuur zijn omlaag gegaan. Dit lijkt, gezien afgelopen naar, een prima
bedrag.90

De bestuursvergoeding is sinds 2008 niet gecorrigeerd voor inflatie. Besi geeft aan dat er volgens het
CBS een inflatie is over die tijd van 13,4%. Dit komt neer op e2504, en is afgerond op e2500.
Tobias vraagt waarom niet de volledige vergoeding is uitgegeven. Besi geeft aan dat dit een typefout
is.
Tobias merkt ook op dat de mintekens niet kloppen. Dit gaat Besi aanpassen.95

Vorig jaar zijn ‘Reservering servers’ en ‘Reservering workstations’ afgeschaft, deze zijn direct in het
reserveringsoverzicht gezet.
Vorig jaar is het budget voor workstations niet volledig gebruikt. Het niet gebruikte budget wordt voor
dit jaar weer inbegroot om KVM-switches en toetsenborden aan te schaffen.
Tobias vraagt naar de rente; op de begroting staat e350 aan rente. Dit is niet realistisch, dus Tobias100

raadt aan om het aan te passen. Besi gaat hier naar kijken.
Het plan is om tegen 2023 de reservering voor servers vol te hebben. Daarom komt er dit jaar e1700,
en daarna e2000 euro per jaar bij.
De reservering voor workstations wordt niet bijgevuld, aangezien deze nog ruim zit.
De reservering voor het lustrum wordt bijgevuld en zit dan vol. Dat klopt, want 2019 is een lustrumjaar.105

Tobias vraagt waarom er dit jaar e300 minder wordt ingelegd voor servers. Besi antwoordt dat dit
is omdat hij nu netjes op e0 uitkomt. Tobias geeft aan dat, als je dit elk jaar doet, je nooit aan je
streefbedrag komt.
Besi geeft aan dat ‘Eigen vermogen’ een geschat bedrag is, aangezien 2017 nog niet is afgesloten.
Joris vraagt of de rente op e0 wordt gezet. Erik antwoordt dat de rente wordt aangepast naar de110

huidige rente. Tobias merkt op dat het resultaat daarmee negatief wordt.
De begroting voor 2018 wordt met voorgestelde en aangenomen wijzigingen goedgekeurd.

7 Wisseling bestuur

Jonathan Juursema stelt zich niet meer beschikbaar voor een nieuwe bestuursperiode. Wel blijft hij
effectief Helpdesk- en Abusecoördinator.115

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

Joris vraagt hoelang deze drie als bestuur willen aanblijven. Besi geeft aan dat hij na de volgende
bestuursperiode stopt. Willem geeft aan dat hij al had willen stoppen, maar nog geen vervanger heeft
gevonden. Erik geeft aan dat er voor de bestuursperiode vanaf juni al een Helpdesk- en Abusecoördi-120

nator is gevonden.

4



Studenten Net Twente - Conceptnotulen ALV 7 maart 2018

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.

Extra profilering van de vereniging125

Hierover zijn geen opmerkingen.

ICT-ondersteuning bij evenementen

Hierover zijn geen opmerkingen.

WiFi-verbetering op de campus

Joris vraagt hoe we het naar elkaar wijzen van de schuldige gaan oplossen. Erik geeft aan dat het130

belangrijkste middel is om in kaart te brengen waar WiFi slecht is aan de hand van meldingen aan de
helpdesk.
Joris vraagt zich af waarom er nu juist problemen zijn met WiFi. Jan Freerk geeft aan dat er in de
afgelopen 5 jaar het aantal WiFi-clients van 2.000 naar 11.000 is gegaan, en dat daarmee de meeste
problemen ontstaan. Op sommige plekken is de dekking niet voldoende, dit wordt opgelost door te135

kijken als er mensen klagen.
Jan-Freerk geeft ook aan dat studenten hun eigen routers goed in moeten stellen. Willem geeft aan
dat de helpdesk twee draadloze routers hebben getest, waarbij ook een handleiding is gemaakt om het
goed in te stellen.

Commissiestructuur verbeteren140

Hierover zijn geen opmerkingen.

9 Ingezonden stukken

Jonathan heeft een stuk ingezonden, dit is besproken bij de bestuurswissel.

10 W.V.T.T.K.

Er zijn geen W.V.T.T.K.’s145
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11 Rondvraag

Joris wenst het nieuwe bestuur veel succes.
Tobias vraagt wanneer Besi de boekhouding wil laten controleren door de KCC. Besi geeft aan dat hij
daar deze week nog over mailt.
Er zijn geen verdere vragen of opmerkingen gedurende de rondvraag.150

12 Sluiting

Erik sluit de vergadering om 21:44 en nodigt iedereen uit voor een drankje in de Grote VB.
Er zijn geen actiepunten voortgekomen uit de vorige ALV.
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Policy review

21 June 2018

Following is a review of the policy of the board of the past period. The policy will be in Dutch since
it was presented in Dutch at the previous GMM. The review will be in English.

Extra promoting of the association

Het aantal actieve leden van SNT is altijd een punt van aandacht. Om meer naamsbe-
kendheid, en daardoor hopelijk meer actieve leden, te krijgen moet de vereniging goed
gepro�leerd worden. Enkele punten waar we mee bezig willen gaan is meer contact onder-
houden met andere ICT commissies. Aankomend half jaar zal een evenement geörganiseerd
worden met LISA en de Student Union, waar ook onderling contact een belangrijk punt
zal zijn. Ook willen we proberen hokavonden bekender te maken en gericht te promoten
met commissies die mensen zoeken. Dit zal gedaan worden met o.a. posters en de digitale
posterborden van de UT.

Unfortunately, the event that would have been organized together with the Student Union was canceled,
due to problems of �nding organizers and priorities of the SU. Promoting speci�c events and committees
did result in several interested persons. This is something the new board wishes to continue with, and do
more regularly. Promoting of services that SNT provides or develops has not been done as extensively
as hoped. This is also something included in the policy of the new board, as it has already resulted in
interested persons reaching out. Unfortunately, it has not always lead to the interested person actually
becoming an active member of SNT.

ICT support for events

Veel verenigingen hebben minder kennis en ervaring dan SNT heeft. Om deze verenigingen
te helpen willen we proberen ICT ondersteuning te bieden. Als er bijvoorbeeld een evene-
ment georganiseerd wordt en hier ICT zaken voor nodig zijn, kan er gevraagd worden of er
een SNTer deze ondersteuning kan bieden op die momenten. Dit kan zijn het opzetten van
het netwerk voor een LAN-party, of een draadloos netwerk voor een symposium. Met deze
ondersteuning hopen wij overlast voor LISA vanwege verkeerd ingestelde of aangesloten
apparatuur te verminderen, en daarnaast naamsbekendheid te genereren voor onze dien-
sten en activiteiten. Er is een begin gemaakt aan een plan voor een dergelijke dienst. Deze
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zal verder uitgewerkt worden met informatie die gevraagd zal worden bij verenigingen die
apparatuur van LISA willen lenen of op andere manieren ondersteuning vragen aan LISA.

In order for SNT to provide support for events, SNT needs people that are willing to actually provide
this support. Together with LISA, SNT will ask associations about the kind of ICT support they
require. At this moment, it would seem likely that associations have 2 types of support requests.
The �rst is receiving advice in advance about what is necessary for their events. This is something
the SNT Helpdesk could handle. The second is getting support when setting up for their event. For
this, someone has to be present and help setting up the equipment. There will be be a �nancial
compensation for the SNT member that provides the support on-site. Financial compensations from
the association requesting support is also being looked into currently.

WiFi improvements for the campus

Er zijn een aantal plekken op de campus waar het WiFi bereik �ink verbeterd kan worden.
In het ITC hotel zijn access points opgehangen die ook in andere delen van de campus
een goede optie zouden zijn. Ook het verplaatsen van de bestaande access points zou
een oplossing kunnen zijn. Het eerste deel waar mee bezig gegaan moet worden is het
inventariseren waar het WiFi signaal precies slecht is, en waar dit door komt. SNT wil LISA
graag helpen bij dit proces. Er is begonnen met inventariseren van de WiFi status met
behulp van studenten. De SNT helpdesk organiseert hierbij contact tussen bewoners en
LISA medewerkers. De helpdesk zal hiermee verder gaan deze bestuursperiode. In overleg
met LISA zullen eventuele andere stappen overlegd en ondernomen worden wanneer deze
nodig blijken.

Improving the WiFi on the campus is a di�cult task. There have been several plans for improving,
but unfortunately, they have not yielded the desired results. Since plans often fall through because
of lack of resources, it seems unlikely that improvements can be achieved quickly. While this remains
something SNT and LISA will keep working on, it will not be further handled as board policy. Currently,
new inhabitants of the campus will receive information about the WiFi, and information if they want to
buy their own routers. This information contains advised router models and settings for their routers.
The board is currently looking into adding this information to the Kick-In �yers as well.

Verifying the committee structure

Het is opgevallen dat er enkele commissies zeer actief zijn, en enkele commissies redelijk
inactief zijn geworden. We willen nagaan of de huidige commissiestructuur nog steeds
geschikt is voor alle activiteiten binnen SNT. Indien dit niet zo is zal er gekeken worden
welke structuur beter geschikt zal zijn voor SNT. Ook zal er speci�eker voor bepaalde
commissies gepromoot worden om nieuwe leden voor deze commissies te krijgen. Dit
kan door open evenementen te organiseren, of te promoten voor een hokavond waar deze
commissie bezig gaat om op deze manier nieuwe leden te werven. Op deze manier hopen
we nieuw leven te blazen in de commissies die dit nodig hebben.

The activity of committees can change quickly. This makes evaluating somewhat di�cult. However,
it seems that, depending on the projects that committees are working on, activity is steady enough to
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achieve most of the intended goals of committees. Changing committee structure seems undesirable,
because of the speci�c goals of each committee. Instead, the board proposes to improve communication
to our members containing speci�c projects, events and news of committees, to raise awareness about
SNT in general, but also its committees and what those committees are working on.



Budgetrapport 2017

Begroot 2016 Werkelijk 2016 Begroot 2017 Werkelijk 2017 Verschil 2017

4000 Kosten

4099 Algemene kosten
4001 Reservering Rente - - - - -
4010 Administratief € 125,00 € 150,30 € 140,00 € 299,99 € 159,99
4020 Onvoorziene uitgaven € 500,00 € 44,10 € 500,00 € 15,00 € -485,00
4030 Vergaderkosten overige commissies - € 0,00 € 0,00 € 0,00 -
4040 Actieve leden vergoeding € 2.200,00 € 2.722,71 € 2.800,00 € 2.104,26 € -695,74
4050 Lustrumviering € 750,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
4060 Representatie SNT € 1.500,00 € 1.633,54 € 2.000,00 € 1.087,19 € -912,81
4070 Huurkosten € 5.250,00 € 4.954,08 € 5.000,00 € 4.974,12 € -25,88
4080 Boeken/Tijdschriften € 150,00 € 256,90 € 150,00 € 150,16 € 0,16
4090 Inventaris € 1.000,00 € 949,57 € 300,00 € 606,26 € 306,26
4091 Hackathon € 5.000,00 € 9,99 € 0,00 € 0,00 € 0,00
4092 IoT Commissie - - € 200,00 € 431,93
4093 LAN party - - € 4.000,00 € 3.422,38

Total 4099 Algemene kosten € 10.721,19 € 13.091,29

4199 Bestuur
4110 Vergaderkosten Bestuur € 550,00 € 570,70 € 550,00 € 388,50 € -161,50
4120 Bestuursvergoeding verenigingsdeel € 2.200,00 € 2.199,84 € 2.200,00 € 2.199,84 € -0,16

Total 4199 Bestuur € 2.770,54 € 2.588,34

4299 Syscom
4210 Reservering servers € 3.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
4211 Aanschaf servers € 0,00 € 4.812,08 € 3.000,00 € 23.488,39 € 20.488,39
4215 Reservering workstations € 800,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
4216 Aanschaf workstations € 0,00 € 1.573,98 € 1.500,00 € 505,92 € -994,08
4230 Hardware niet-afschrijfbaar € 400,00 € 20,57 € 100,00 € 0,00 € -100,00
4240 Licentiekosten € 150,00 € 0,00 € 150,00 € 132,40 € -17,60
4250 Vergaderkosten Syscom € 200,00 € 232,13 € 200,00 € 0,00 € -200,00

Total 4299 Syscom € 6.638,76 € 24.126,71

4399 Axiecom
4310 Evenementen € 4.000,00 € 3.059,71 € 4.000,00 € 2.515,54 € -1.484,46

Total 4399 Axiecom € 3.059,71 € 2.515,54

4499 Gamescom
4410 Reserving gamescom € 300,00 € 0,00 € 300,00 € 0,00 € -300,00
4411 Aanschaf servers € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Total 4499 Gamescom € 0,00 € 0,00

4599 IPv6 Prijzengeld
4510 Reservering IPv6 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
4511 Uitbetaling prijzengeld € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 534,40 € 534,40

Total 4599 IPv6 Prijzengeld € 0,00 € 534,40

Total 4000 Kosten € 23.190,20 € 42.856,28

8099 Inkomsten

8000 Overige inkomsten € 0,00 € 90,75 € 0,00 € 48,34 € 48,34
8010 Verenigingsvergoeding ICTS € 21.375,00 € 21.375,00 € 21.375,00 € 21.375,00 € 0,00
8020 Verkoop diensten € 0,00 € 0,00 € 2.450,00 € 0,00 € -2.450,00
8030 Verkoop goederen € 0,00 € 210,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
8090 Rente postbank € 650,00 € 345,63 € 350,00 € 143,41 € -206,59

Total 8099 Inkomsten € 22.021,38 € 21.566,75



Overzicht reserveringen 2016

Reservering 01-01-2017 Aanvullen Gebruik Mutatie 31-12-2017
0520 Reservering Servers € 17.946,41 € 3.000,00 € 15.365,60 € -12.365,60 € 5.580,81
0525 Reservering Workstations € 3.226,02 € 800,00 € 505,92 € 294,08 € 3.520,10
0530 Reservering Lustrum € 2.984,34 € 750,00 € 0,00 € 750,00 € 3.734,34
0540 Reservering WESP € 4.951,41 € 1.037,50 € 4.000,00 € -2.962,50 € 1.988,91
0545 Reservering Vlaai € 2.122,59 € 0,00 € 2.122,59 € -2.122,59 € 0,00
0550 Reservering Inventaris € 832,74 € 1.000,00 € 716,70 € 283,30 € 1.116,04
0555 Reservering IPv6 € 2.671,78 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.671,78
0560 Reservering Virtuele Colo € 3.953,77 € 738,75 € 2.000,00 € -1.261,25 € 2.692,52
0565 Reservering Software € 900,00 € 150,00 € 132,40 € 17,60 € 917,60
0570 Reservering Gamescom € 314,56 € 300,00 € 0,00 € 300,00 € 614,56
0575 Reservering Boeken € 243,14 € 150,00 € 150,16 € -0,16 € 242,98
0580 Reservering Backups € 3.919,43 € 584,53 € 0,00 € 584,53 € 4.503,96
0585 Reservering Lezingen € 250,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 250,00
0590 Reservering Calamiteiten € 5.117,86 € 485,00 € 0,00 € 485,00 € 5.602,86
Totaal € 49.434,05 € 8.995,78 € 24.993,37 € -15.997,59 € 33.436,46



Winst- en verliesrekening 2017

Ontvangsten Uitgaven

5099 Helpdesk
5010 Managementvergoeding € 2.199,84
5020 Jaarlijks uitje € 110,65
5030 Representatie helpdesk € 0,00
5035 Kantoorartikelen € 0,00
5060 Software € 13,93

5099 Helpdesk 5070 Vergaderkosten Helpdesk € 251,05
5090 Te declareren bij ICTS 2575,47 5080 Aanschaf hardware helpdesk € 0,00

Total 5099 Helpdesk € 2.575,47 Total 5099 Helpdesk € 2.575,47

5199 WESP
5131 Hardware WESP € 0,00
5132 Backups WESP € 0,00

5199 WESP 5133 Representatie WESP € 0,00
5110 Inkomsten WESP € 1.037,50 5134 Vcolo WESP € 0,00

Total 5199 WESP € 1.037,50 Total 5199 WESP € 0,00

5299 Virtuele colo 5299 Virtuele colo
5210 Inkomsten virtuele colo € 738,75 5220 Hardware Virtuele Colo € 0,00

Total 5299 Virtuele colo € 738,75 Total 5299 Virtuele colo € 0,00

5399 Backups 5399 Backups
5310 Inkomsten Backups € 584,53 5330 Kosten Backups € 0,00

Total 5399 Backups € 584,53 Total 5399 Backups € 0,00

8099 Inkomsten (vereniging) 4000 Kosten (vereniging)
8099 Inkomsten (vereniging) € 21.566,75 Totale Kosten Vereniging € 42.856,28

Total 8099 Inkomsten (vereniging) € 21.566,75 Total 4000 Kosten (Vereniging) € 42.856,28

6099 Reserveringen 6099 Reserveringen
6010 Gebruik reserveringen € 24.993,37 6000 Aanvullen reserveringen € 8.995,78

Total 6099 Reserveringen € 24.993,37 Total 6099 Reserveringen € 8.995,78

Resultaat € -2.931,16

Totale ontvangsten € 51.496,37Totale uitgaven € 51.496,37

   

               

   



Balans 2016

01-01-17 31-12-17 Verschil

Activa

1099 Liquide middelen
1000 Kas € 9,25 € 9,25 € 0,00
1010 Giro € 441,33 € 353,22 € -88,11
1020 Spaarrekening € 71.766,91 € 53.811,91 € -17.955,00
1030 Paypal € 139,67 € 139,67 € 0,00

Total 1099 Liquide middelen € 72.357,16 € 54.314,05 € -18.043,11

1299 Debiteuren
1200 Nog te ontvangen bedragen € 751,00 € 0,00 € -751,00
1210 ICTS € 2.820,90 € 2.575,47 € -245,43

Total 1299 Debiteuren € 3.571,90 € 2.575,47 € -996,43

Totaal Activa € 75.929,06 € 56.889,52 € -19.039,54

Passiva

1599 Crediteuren
1510 Uit te betalen declaraties € 9,99 € 100,00 € 90,01
1520 Uit te betalen facturen € 764,54 € 227,84 € -536,70
1530 Uit te betalen bestuursvergoeding € 366,64 € 733,28 € 366,64

Total 1599 Crediteuren € 1.141,17 € 1.061,12 € -80,05

0599 Eigen vermogen
0500 Eigen vermogen € 25.353,84 € 22.422,68 € -2.931,16
0520 Reservering Servers € 17.946,41 € 5.580,81 € -12.365,60
0525 Reservering Workstations € 3.226,02 € 3.520,10 € 294,08
0530 Reservering Lustrum € 2.984,34 € 3.734,34 € 750,00
0540 Reservering WESP € 4.951,41 € 1.988,91 € -2.962,50
0545 Reservering Vlaai € 2.122,59 € 0,00 € -2.122,59
0550 Reservering Inventaris € 832,74 € 1.116,04 € 283,30
0555 Reservering IPv6 € 2.671,78 € 2.671,78 € 0,00
0560 Reservering Virtuele Colo € 3.953,77 € 2.692,52 € -1.261,25
0565 Reservering Software € 900,00 € 917,60 € 17,60
0570 Reservering Gamescom € 314,56 € 614,56 € 300,00
0575 Reservering Boeken € 243,14 € 242,98 € -0,16
0580 Reservering Backups € 3.919,43 € 4.503,96 € 584,53
0585 Reservering Lezingen € 250,00 € 250,00 € 0,00
0590 Reservering Calamiteiten € 5.117,86 € 5.602,86 € 485,00

Total 0599 Eigen vermogen € 74.787,89 € 55.859,14 € -18.928,75

Totaal Passiva € 75.929,06 € 56.920,26 € -19.008,80

         

   
      
      
      

      
      
   

      

      
      
      

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

      



Begrotingsvergelijking 2017

Begroot 2015 Werkelijk 2015 Verschil 2015 Begroot 2016 Werkelijk 2016 Verschil 2016 Begroot 2017

4000 Kosten

4099 Algemene kosten
4001 Reservering Rente € 600,00 - - - - - - Ad 2
4010 Adminstratief € 125,00 € 133,66 € -8,66 € 125,00 € 150,30 € -25,30 € 325,00 Ad 5
4020 Onvoorziene uitgaven € 500,00 € 71,80 € 428,20 € 500,00 € 44,10 € 455,90 € 500,00
4030 Vergaderkosten overige commissies € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
4040 Actieve leden vergoeding € 2.200,00 € 2.889,76 € -689,76 € 2.200,00 € 2.722,71 € -522,71 € 2.800,00
4050 Lustrumviering € 750,00 € 0,00 € 750,00 € 750,00 € 0,00 € 750,00 € 0,00
4060 Representatie SNT € 1.500,00 € 2.380,10 € -880,10 € 1.500,00 € 1.633,54 € -133,54 € 1.800,00
4070 Huurkosten € 3.850,00 € 5.129,69 € -1.279,69 € 5.250,00 € 4.954,08 € 295,92 € 5.000,00
4080 Boeken/Tijdschriften € 150,00 € 129,28 € 20,72 € 150,00 € 256,90 € -106,90 € 150,00
4090 Inventaris € 1.000,00 € 1.454,41 € -454,41 € 1.000,00 € 949,57 € 50,43 € 500,00 Ad 4
4091 Hackathon € 0,00 € 5.000,00 € 9,99 € 4.990,01 - Ad 4
4092 Lan-Party - - - - - - € 4.000,00 Ad 4
4093 IoT-commissie - - - - - - € 2.000,00 Ad 4

Total 4099 Algemene kosten € 12.188,70 € 10.721,19 € 17.075,00

4199 Bestuur
4110 Vergaderkosten Bestuur € 550,00 € 671,08 € -121,08 € 550,00 € 570,70 € -20,70 € 600,00
4120 Bestuursvergoeding verenigingsdeel € 2.200,00 € 2.199,84 € 0,16 € 2.200,00 € 2.199,84 € 0,16 € 2.200,00

Total 4199 Bestuur € 2.870,92 € 2.770,54 € 2.800,00

4299 Syscom
4210 Reservering servers € 3.000,00 € 0,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 0,00 € 3.000,00 - Ad 2
4211 Aanschaf server € 0,00 € 826,02 € -826,02 € 0,00 € 4.812,08 € -4.812,08 € 23.500,00 Ad 3
4215 Reservering workstations € 800,00 € 0,00 € 800,00 € 800,00 € 0,00 € 800,00 - Ad 2
4216 Aanschaf workstations € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.573,98 € -1.573,98 € 1.500,00 Ad 4
4220 Uitbreiding serverpark € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
4230 Hardware niet-afschrijfbaar € 400,00 € 42,98 € 357,02 € 400,00 € 20,57 € 379,43 € 100,00
4231 Backups € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 -
4240 Licentiekosten € 150,00 € 0,00 € 150,00 € 150,00 € 0,00 € 150,00 € 150,00 Ad 4
4250 Vergaderkosten Syscom € 200,00 € 0,00 € 200,00 € 200,00 € 232,13 € -32,13 € 200,00

Total 4299 Syscom € 869,00 € 6.638,76 € 25.450,00

4399 Axiecom
4310 Evenementen € 4.000,00 € 3.834,13 € 165,87 € 4.000,00 € 3.059,71 € 940,29 € 4.000,00

Total 4399 Axiecom € 3.834,13 € 3.059,71 € 4.000,00

4499 Gamescom
4410 Reserving gamescom € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 300,00 € 0,00 € 300,00 - Ad 2
4411 Aanschaf servers € 0,00 € 2.385,44 € -2.385,44 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Total 4499 Gamescom € 2.385,44 € 0,00 € 0,00

4599 IPv6 Prijzengeld
4510 Reservering IPv6 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 Ad 2
4511 Uitbetaling prijzengeld € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.000,00

Total 4599 IPv6 Prijzengeld € 0,00 € 0,00 € 1.000,00

Total 4000 Kosten € 22.148,19 € 23.190,20 € 50.325,00

8099 Inkomsten

8000 Overige inkomsten € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 90,75 € -90,75 € 0,00
8010 Verenigingsvergoeding ICTS € 21.375,00 € 21.375,00 € 0,00 € 21.375,00 € 21.375,00 € 0,00 € 21.375,00
8020 Verkoop diensten € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
8030 Verkoop goederen € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 210,00 € -210,00 € 0,00
8090 Rente postbank € 600,00 € 653,55 € -53,55 € 650,00 € 345,63 € 304,37 € 350,00

Total 8099 Inkomsten € 22.028,55 € 22.021,38 € 21.725,00
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The new board has selected several points of attention for the coming 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 o�er. 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.

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.

With the ICT support, we hope to reduce disturbances for LISA and the university network due to
incorrectly connected or con�gured 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.


