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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.

Vervanging WESP

Er wordt hard aan de vervanging van WESP gewerkt. Er moet echter nog veel gebeuren. De gekozen
pakketten moeten uiteindelijk op 1 locatie te beheren zijn. Dit is nog niet het geval en hier zal
waarschijnlijk zelf wat voor geschreven moeten worden. Als dit klaar is moet er getest worden met
een paar verenigingen. Ook moet er gekeken worden naar de overstap van huidige afnemers en de
voorwaarden en kosten van het nieuwe platform.

Ledenactiviteit verbreden

SNT heeft helaas niet enorm veel actieve leden. Bovendien zijn veel actieve leden druk en zijn er veel
zaken die gewoon gedaan moeten worden en niet heel interessant zijn. Omdat een �ink deel hiervan
niet is opgezet door de huidige leden ontbreekt het makkelijk aan motivatie om bezig te zijn met SNT.
Deze motivatie willen we proberen te verhogen door commissies wat levendiger te maken en meer met
elkaar in contact te brengen. Hierdoor zijn leden met meer verschillende onderwerpen bezig en zullen
de bezigheden veel gevarieerder zijn. Er zal overlegd worden met de commissiehoofden om ideeën
hiervoor te bedenken. Ook zullen ideeën of projecten van leden gestimuleerd worden.

Hardware vernieuwen

SNT heeft op dit moment redelijk oude hardware hangen. Ook is de literatuur die in het hok ligt al een
tijdje niet aangevuld. SNT begroot deze uitgaven wel in. Het is daarom zonde dat dit niet gebruikt
wordt. Bijtijds nieuwe hardware aanscha�en en nuttige literatuur toevoegen zijn onderdelen waar we
aan willen werken. Zo zal Vlaai binnenkort vernieuwd worden zodat we meer open source projecten
kunnen mirroren. Bovendien willen we nieuwe ideeën en innovaties stimuleren door het makkelijker te
maken om dingen aan te scha�en die hiervoor nodig zijn.


