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Het bestuur 

 

Het huidige bestuur van de NLUUG bestaat uit de volgende personen: 

- Walter Belgers, voorzitter, Madison Gurkha 

- Klaas van Gend, penningmeester, MontaVista Software 

- René Pluis, scheidend secretaris, Cisco Systems Nederland  

- Mark Overmeer, nieuwe secretaris, MARKOV solutions 

- Melanie Rieback, lid, Vrije Universiteit 

- Armijn Hemel, lid, Loohuis Consulting 

- Adriaan de Groot, lid, Radboud Universiteit Nijmegen / Athens University of 

Economics and Business 

- Luc Nieland, aspirant lid, Solstice 

 

Lidmaatschappen 

 

Na de opschoonacties van het ledenbestand in 2007/2008 hebben we in het afgelopen jaar 

een verdere afname gezien van bijna alle type van lidmaatschappen. Er is geen goede 

verklaring gevonden waarom dit zo is. Wel wordt gedacht aan het huidige economische 

klimaat en de algemene afname in conferentiebezoek als factoren die bijdragen aan deze 

afname.  

 

Lidmaatschappen 
per januari 20xx: 09 08 07 06 05 04 03 02 01 

type lidmaatschap  

Student 16 17 18 19 16 13 8 8 5 

Persoonlijk 96 104 114 122 129 124 114 100 77 

                  

Klasse 0 85 88 115 116 130 147 162 166 180 

Klasse 1 159 179 216 214 236 255 272 288 296 

Klasse 2 23 27 28 30 31 38 38 44 47 

                  

Bedrijfslidmaatschap+: 14 13 11 9 8 6 8 8 10 

                  

Lidmaatschap totalen: 393 428 502 510 550 583 602 614 615 

                  

Contactpersonen 265 226 131 183 174 178 189 189 193 

                  

Totaal aantal personen: 658 654 633 693 724 761 791 803 808 

 



Er zullen zogenaamde ‘exit interviews’ met leden die hun lidmaatschap opzeggen 

gevoerd gaan worden om beter inzicht te krijgen in de achterliggende redenen om het 

lidmaatschap op te zeggen. Daarnaast blijft het vinden van nieuwe leden hoog op de 

agenda staan. 

 

Een ander aandachtspunt is dat het bestuur opzoek blijft naar nieuwe bestuursleden 

aangezien een aantal activiteiten (o.a. communicatie, website beheer) in toenemende 

mate tijd vergen die moeilijk of niet te combineren zijn met de drukke agenda’s van de 

huidige bestuursleden. We willen dan ook via dit schrijven verzoeken of geïnteresseerde  

voor een NLUUG bestuursfunctie dit kenbaar aan ons maken.  

     

Voor een overzicht van de huidige “bedrijfslidmaatschap plus” leden zie: 
http://www.nluug.nl/lidmaatschap/plus.html 

 

Voor een overzicht van de personen die een erelidmaatschap hebben en de bijbehorende 

regels, zie: 
http://www.nluug.nl/vereniging/ereleden.html 

 

 

Conferenties 

 

In het verslag van de voorzitter wordt al ingegaan op de afgelopen conferenties.  

Ik wil daar nog aan toevoegen dat er op onze website een beleidstuk staat dat beschrijft 

wat wij wel en niet verwachten van onze sponsors en standhouders tijdens de 

conferenties, zie: 

<wat is de huidige correcte URL? Voorheen: 

https://www.nluug.nl/member/NLUUG_reglement_exposanten_NL_v1.2.pdf 

 

Verder roepen wij onze leden hierbij op om onderwerpen aan te dragen voor toekomstige 

conferenties en daar waar mogelijk deel te nemen aan de programmacommissie voor het 

daadwerkelijk organiseren van een conferentie.  

 

 



Overige activiteiten 

 

De NLUUG FTP server blijft zeer populair en het FTP verkeer blijft groeien. Zoals in het 

stukje van de voorzitter is geschreven zijn er wat infrastructurele veranderingen geweest 

(naast de FTP server ook website en DNS servers).  

 

Het overzicht van FTP downloads de afgelopen jaren ziet er als volgt uit: 

 

aantallen downloads: 

Jaar MB’s 

1998 1,605,101 

1999 3,270,036 

2000
1
 15,613,276 

2001 57,827,104 

2002 101,440,641 

2003 171,515,563 

2004 466,742,483 

2005 525,637,961 

2006 605,875,383 

2007 663,743,783 

2008 981,825,453 

 

en de top-3 over 2008: 

 Naam MB’s 

1 fedora               501,050,791 

2 knoppix             192,893,328 

3 mandrakelinux     69,961,132 

 

De NLUUG bedankt hierbij organisaties en personen die tijd en middelen investeren in  

het operationeel maken en houden van deze service: 

 

SURFnet 

Henny Bekker (SURFnet) 

Frans Ward (SURFnet) 

Jos Vos (X/OS) 

 

De voorzitter heeft in zijn verslag de problematiek rondom de webserver beschreven. 

Ook ik roep de vrijwilligers op om de NLUUG webserver te updaten en te verjongen!  

 

Er zal een beleidstuk geschreven worden voor het gebruik van de FTP- en WWW-server, 

waarin wordt aangegeven wat het beleid is m.b.t. zaken zoals het hosten van software op 

de FTP server, de beoogde doelstellingen van de FTP- en WWW-server, enz. Het bestuur 

verwacht dit samen met de nog aan te stellen webmaster vrijwilliger (m/v) te gaan doen.   

                                                 
1
 Start samenwerking met SURFnet 



Dit is mijn laatste stukje als secretaris van de NLUUG. In feite heeft Mark Overmeer het 

stokje de laatste weken al van me overgenomen en zal ik de komende maanden steeds 

verder terugtreden. Hieronder schrijft Mark Overmeer alvast een klein introductie stukje. 

 

Het waren zeer interessante jaren, niet altijd even gemakkelijk en als NLUUG bestuur 

hebben we nog steeds een aantal serieuze uitdagingen. Ik blijf de NLUUG een warm hart 

toedragen en zal kijken hoe ik de komende jaren kan blijven bijdragen. En ik zal de 

komende tijd de secretaris zaken verder overdragen aan Mark Overmeer. 

 

 

       René Pluis 

       Haarlem, april 2009 

 

Beste leden, 

 

Sinds ik mijn eerste conferentiebijdrage mocht leveren in 1995 heb ik me altijd thuis 

gevoeld bij de NLUUG.  De vereniging mag dan -net als zeer veel andere verenigingen- 

de neiging hebben tot "inteelt" en een steiging van gemiddelde leeftijd, het blijft een 

nuttige manier om met plezier betrokken te blijven bij je vak. 

 

Wat kun je als secretaris in een organisatie waar het buro de brieven stuurt en de mailings 

maakt?  Ik zie het als mijn taak om vooral meer aandacht te besteden aan de vernieuwing 

van de communicatie.  Om sommige activiteiten die al geruime tijd op vernieuwing 

wachtte aan te pakken. 

 

Als eerste heb ik de website onderhanden genomen, naar ontwerp van NLUUG25.  Ook 

het ledendeel en het (gesloten) bestuursdeel zijn op de schop gegaan.  Oude 

conferentiepagina's zijn expres bewaard in oude opmaak, als historisch document. 

 

Het is niet de bedoeling dat de vernieuwing blijft steken bij de website. 

We zullen wat meer na moeten denken over andere vormen van bijeenkomsten en wat 

meer naar buiten treden ter promotie van onze focus op "Open Systemen en Open 

Standaarden".  Nieuwe initiatieven zijn van harte welkom. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Mark Overmeer. 


