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Beleidsevaluatie
19 december 2016
Hieronder een evaluatie van de beleidspunten van het bestuur over de afgelopen periode.

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.
Vanwege vertraging in het gebruiksklaar zijn van ISPcong, is het vervangen van WESP minder snel
gegaan dan gehoopt. In plaats van enkele weken heeft het enkele maanden geduurd voor de nieuwe
versie beschikbaar was. Sinds deze beschikbaar is wordt er weer gewerkt aan de vervanging. Integreren
van ISPcong en Pydio kan helaas niet direct. Er wordt op dit moment gewerkt aan een management
tool waarin verenigingen leden kunnen toevoegen en de goede rechten kunnen geven (zoals in welke
commissies leden zitten).

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.
De WESP commissie is natuurlijk bezig met ontwikkelen van de nieuwe WESP. De GamesCom is nu
ook begonnen met het organiseren van een LAN-party, waar de AxieCom bij gaat ondersteunen. Dit
gaat een LAN-party zijn die iedereen kan bezoeken. Ook wordt er een begin gemaakt aan een IoT
commissie. De uitjes van de AxieCom zijn sinds de vorige ALV drukker bezocht geweest. Het lijkt
er op dat de eerdere uitjes van het jaar slecht uitkwamen in de planning van de actieve leden. De
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planning van de uitjes voor aankomend jaar is al bekend, en bij deze planning is geprobeerd zo veel
mogelijk rekening te houden met andere speciale avonden van de actieve leden.

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 aanschaen 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 schaen die hiervoor nodig zijn.
Vlaai is helaas nog niet geüpgraded, maar er zijn wel enkele andere servers vernieuwd. Deze servers
zijn echter pas net binnen en zijn nog niet allemaal in gebruik. Het plan is dat er aankomend jaar nog
meer vervangen gaat worden. Ook zijn er enkele boeken aangeschaft (over OpenLDAP, PostgreSQL
en NGINX). Er lijkt echter iets niet goed te zijn gegaan met de levering, dus daar wordt nog aan
gewerkt. Ook hier is het plan dat er nieuwe boeken aangeschaft kunnen worden als dit nodig is.

