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Beleidsevaluatie
26 juni 2017
Hieronder een evaluatie van de beleidspunten van het bestuur over de afgelopen periode.

Extra prolering van de vereniging
Het aantal actieve leden van SNT is altijd een punt van aandacht. Om meer naamsbekendheid, en daardoor hopelijk meer actieve leden, te krijgen moet de vereniging goed
geproleerd worden. In mei gaat er een LAN-party georganiseerd worden die publiek toegankelijk is. Ook hopen we meerdere workshops te kunnen organiseren om geïntereseerden
te trekken. Wellicht is een IoT commissie ook een mooie manier om nieuwe leden te krijgen.
In het kader van prolering hebben we het afgelopen half jaar een begin gemaakt met een opname in
de Producten en Diensten Catalogus van de Universiteit Twente. De PDC wordt/is de centrale plek
op de website van de UT waar de verschillende afdelingen van de UT, waaronder LISA, hun diensten
aanbieden. In overleg met LISA is afgesproken dat SNT haar diensten mag opnemen in deze catalogus.
SNT kan daar naar eigen inzicht diensten toevoegen, wijzigen en verwijderen. Het bestuur denkt er aan
de diensten WESP, Co-locatie en Virtuele Co-locatie te gaan vermelden op de PDC. Het bestuur gaat
het komende half jaar de informatie die vanuit verschillende commissies wordt aangeleverd vermelden
in de PDC. Daarnaast verdwijnt met de oude website op termijn de handleidingen catalogus van SNT.
Ook hiervoor heeft SNT een integratie met LISA kunnen regelen. Naast de handleidingen die SNT
voor LISA maakt m.b.t. diensten die LISA aanbiedt, mag SNT ook handleidingen van SNT diensten
opnemen in de central handleidingen catalogus. Dit alles draagt bij aan meer zichtbaarheid voor SNT
en de diensten die SNT levert. Ook is er een SNT LAN-party geörganiseerd, die redelijk goed bezocht
is. Hopelijk kan er vaker een publieke LAN-party geörganiseerd worden vanuit SNT. Verder is er een
begin gemaakt aan de organisatie van een evenement voor ICT commissies met de Student Union en
LISA.

Documentatie en administratie van de vereniging verbeteren
De hoofdmanier van documentatie en administratie binnen SNT gaat via een wiki. Vooral
voor administratie is dit niet een erg optimale manier, vooral niet voor contract en nanciële
overzichten. Het updaten van bestaande documentatie en verbeteren van de administratie
is iets wat veel zaken gemakkelijker zal maken.

Studenten Net Twente - Beleidsevaluatie

2/2

Er is een nieuw systeem voor de nanciële overzichten. Hier zal het nanciële overzicht bijgehouden
worden. Er is echter nog geen goede integratie van contracten hierin. Dit is iets waar nog aan gewerkt
wordt. Dit kan hopelijk zo goed mogelijk geïntegreerd worden, om verschillende versies te voorkomen
en alle informatie up to date te houden. Ook is de documentatie van handleidingen aangepast. Alle
handleidingen zijn geüpdatet waar nodig, en worden verplaatst naar de PDC zodat alle handleidingen
van de UT op één plek staan. Ook worden de handleidingen nu samen door LISA en SNT up to date
gehouden in plaats van dat beide partijen dit met dezelfde handleidingen los van elkaar doen.

Herstructureren van de vereniging op nancieel gebied
SNT moet op nancieel gebied herstructureren. Er zijn een aantal posten waar over
nagedacht moet worden of deze moeten blijven en of de bedragen aangepast moeten
worden. Vooral nu er limieten komen bij de begroting is het van belang dat commissies
weten welke bedragen er beschikbaar zijn in welke posten, zodat er bijvoorbeeld hardware
geüpgraded kan worden. Het zou hierbij helpen als commissies inschattingen gaan maken
van de uitgaven in de aankomende periodes.
Samen met de SysCom is er de afgelopen weken gekeken naar de geplande uitgaven voor de vervanging
van servers. Daaruit komt ook het voorstel voor de aanschaf van een nieuw Cloud-platform welke verder
staat beschreven op de begroting. Voor andere commissies is er nog niet structureel gekeken naar de
verwachte kosten, dit kan voor de volgende begroting nog wel gedaan worden. Verder is de presentatie
van de begroting veranderd, om deze duidelijker te maken en beter vergelijkbaar met de afrekening.
Als laatste is er een nieuw systeem voor het aanmaken en verzenden van de facturen uitgekozen en
geïmplementeerd, wat heeft gezorgd voor een beter overzicht van de klantfacturen.

