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Beleidsevaluatie
14 december 2015
Hieronder een evaluatie van de beleidspunten van het bestuur over de afgelopen periode.

Extra prolering van de vereniging
Vorige bestuursperiode hebben we gepoogd ons beter te proleren. Dit willen we komende
bestuursperiode voortzetten met reeds lopende zaken en door andere mogelijkheden aan
te pakken.
De prolering is niet alleen om nieuwe leden te trekken, maar ook om de helpdesk beter bekend
te krijgen bij studenten die problemen ervaren met het campusnetwerk en voorzieningen. Door de
informatie die studenten van Acasa en ITC hotel krijgen te verbeteren hebben we hopelijk de grote
groep nieuwe bewoners bereikt. Activiteiten zijn ook aan bod gekomen. Een paar weken geleden
hebben we een hack-workshop georganiseerd waar veel geïnteresseerden langs zijn gekomen. Ook zijn
we bezig om een hackathon te organiseren, die in juni plaats zal vinden.

Internationalisering van de vereniging
Universiteit Twente wil meer gaan internationaliseren. Dit betekent dat er steeds meer
internationale studenten op de universiteit gaan komen. Om deze studenten zo goed
mogelijk van dienst te kunnen zijn en activisme bij SNT niet in de weg te staan, willen we
SNT klaarmaken voor internationale studenten.
Door bij de internationale markten te staan met stands, zowel bij de Kick-In als andere evenementen
met een internationaal karakter, hebben we gepoogd internationale studenten te werven en duidelijk
te maken wat SNT doet. Ook in de informatie die bij het ITC hotel worden gegeven aan nieuwe
bewoners hebben we een uitleg van het netwerk en SNT. Wat betreft de interne internationalisering
is er een begin gemaakt met de wiki's en documenten vertalen, maar dit is niet zo ver gekomen als
gehoopt. Dit komt onder andere dat er geen serieuze internationale geïnteresseerden zijn geweest dit
bestuursjaar en daardoor meer energie in andere zaken is gestoken. Het bestuur is van mening dat
documenten wel verder vertaald zullen gaan worden maar dat het vertalen van de wiki pas gedaan zal
gaan worden als er vraag naar is.
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Inventarisatie vervanging WESP
Ondertussen is het WESP systeem enigszins verouderd, met onder andere een PHP versie
die niet meer ondersteund wordt. Bovendien zijn er te weinig actieve leden om het systeem
zelf te upgraden. Omdat WESP nog wel veel gebruikt wordt, wil het bestuur een inventarisatie doen naar eventuele vervanging van WESP, om een dergelijke dienst te kunnen
blijven bieden aan studenten en verenigingen.
De eerste stappen voor de vervanging van WESP zijn gemaakt. Er is besloten om zo min mogelijk zelf
te bouwen en vooral standaardpakketten te gebruiken om onderhoud zo eenvoudig mogelijk te houden.
Op die manier hopen we dat het nieuwe platform niet afhankelijk wordt van de originele commissieleden.
Op het moment van schrijven van deze evaluatie moet er nog een vergadering plaatsvinden waar enkele
pakketten uitgebreider worden vergeleken. Eventuele updates zullen mondeling bij de ALV vermeld
worden.

