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Voordat de vergadering van start gaat, vraagt George Pol het woord. 
Als “start”-cadeau biedt hij namens het KBA de vereniging de 
domeinnaam strict.nu aan. Onder dankzegging wordt dit aanbod door 
de voorzitter aanvaard.

1. Opening en vaststelling agenda
De voorzitter opent de vergadering. Op zijn verzoek wordt het punt 
communicatie op de agenda onder punt 10 genoteerd. Hiermee 
wordt de agenda vastgesteld.

2. Mededelingen, ingekomen stukken
Er is bericht van verhindering van Ewoud van ’t Veer (Stadsdeel 
De Baarsjes).

3. Verslag 2004 – december 2006
Een breed gedragen opmerking is de vaststelling dat het eigenlijk 
allemaal toch wel snel gegaan is. Er is nu een goed en 
betrouwbaar draaiend systeem.
De cd-rom is 140 maal gedownload. In de download zit niet 
Sabrine. De vraag wordt opgeworpen of dit feit niet op de site 
vermeld moet worden.

4. A. Financiële verantwoording januari 2004 – december 2006
De vergadering kan zich vinden in dit verslag. Carol Moes vraagt 
zich af of de inleggelden van de “founding fathers” als er voldoende 
geld in kas is, niet geheel of gedeeltelijk terugbetaald zouden 
moeten worden. Dit wordt door de vergadering afgewezen 
aangezien er geen installatiekosten berekend zijn aan de “founding 
fathers”. Marjon Dries vraagt of het bestuur wil kijken of het 
mogelijk is het geld van de giro (gedeeltelijk) op een 



(internet-)spaarrekening te zetten.
Voorgesteld wordt om de contributie te berekenen per draaiende 
server. Na enige discussie wordt het volgende vastgesteld: Er komt 
een contributie van € 25 per lid (bestuur) en daarnaast wordt per 
school een ontwikkelingsbijdrage van € 100 gevraagd per 
draaiende server. Dit gaat in op 1-1-2007 
B. Verkiezing Kascommissie
De kascommissie zal bestaan uit een vertegenwoordiger van het 
KBA, Ewoud van ’t Veer (De Baarsjes) en Marjon Dries 
(Sterrenwachters).

5. Verkiezing nieuwe bestuursleden
Er zijn geen kandidaten. Het huidige bestuur blijft aan op basis van 
de vastgestelde statuten.

6. Plannen en activiteiten voor 2007 
Voor het opstellen van het huishoudelijk reglement wordt een 
werkgroep gevormd door George Pol, Dirk Schouten en Ronald 
van der Vliet.
Er wordt een technische commissie opgericht met de volgende 
leden:
George Pol
Jos Egberink
Mathijs Koopmans
Frans Posthuma en/of Carol Moes
Hans Dolstra 
Karin Abma
en als belangstellende leden:
Bas Smit
Dirk Schouten
Alvorens te beginnen met het werven van nieuwe leden moet het 
systeem zowel onder Windows 98 als XP goed draaien. Er zou een 
PR-commissie moeten komen. Bas, Mathijs en Marjon willen wel 
zitting nemen in zo’n commissie.

7. Investeringsvoorstellen
De ontwikkelingskosten ServerAtSchool van XP worden begroot op 
ongeveer € 12.000 Peter heeft deze ontwikkeling al uitgevoerd, 
waarbij Dirk garant staat voor de kosten. De TC zal een formeel 
verzoek doen aan Peter om XP te ontwikkelen, zodanig dat het net 
zo werkt als nu Windows98 draait met S#S. De TC zal op een 
volgende ledenvergadering de leden adviseren deze kosten door 
de vereniging te laten betalen.
Dovecot/Thunderbird is door Peter aan de praat gekregen, 
waardoor nu een veilig alternatief is voor de webmail waar 
sommige gebruikers niet prettig mee werken.



De ontwikkelingskosten van SABRINE zijn betaald uit geld door 
Dirk verkregen uit donaties. Het voorstel is dat als de STRICT-
finaciën ruim genoeg zijn, dit geld terug te storten in het fonds voor 
OSS ontwikkeling.

8. Begroting 2007 
Deze is er nog niet, maar Peter zal deze zo spoedig mogelijk aan 
de leden doen toekomen.
Dirk verwacht rond de € 20.000 aan donaties voor projecten als 
"ServerAtSchool voor Linux", "Edukitty documentatie" en "Met 
woorden in de Weer".

9. Contributie en entreegelden
Dit is al bij punt 4 besproken. Wel is de volgende opmerking van 
belang. De besturen van de scholen die meedoen moeten lid 
worden!!!! 

10.Communicatie
Om reeële vergaderingen en reizen tot een minimum te beperken 
wordt besloten dat de communicatie tussen werkgroepen, leden, 
bestuur, etc. zal plaatsvinden via mailinglijsten en andere 
elektronische communicatiemiddelen. De mailinglijsten zullen 
draaien op de server van strict.nu. Dirk biedt de server kostenloos 
aan. Carol Moes biedt een serverlokatie, stroom en een IP adres 
aan. Bestuur en deelnemers aanvaarden de aanboden in dank. 
George zal de server onderhouden.

11.Rondvraag
Bas: Eigenlijk stond punt 9 van de vergadering op de goede plaats, 
want als je alle ontwikkelingen besproken hebt, kun je pas 
contributies ed vaststellen.
Carol: Is het bedrag van € 3000 inschrijfgeld niet te weinig? 

12.Sluiting
Rond 14.30 sluit de voorzitter de vergadering.

Bijlage bij het verslag: ACTIEPUNTEN

1.
Neerzetten document "Geschiedenis STRICT" op het intranet (Peter)
2.
Uitzoeken mogelijkheden voor (internet-)spaarrekening (Peter)
3.
Regelen van machtigingen voor de vier afgevaardigen van de vier 
schoolbesturen (bestuur)
4.
Opzetten server STRICT.NU (Dirk, George)
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