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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.

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. Enkele
punten waar we mee bezig willen gaan is meer contact onderhouden met andere ICT commissies. Er
wordt al gewerkt aan de organisatie van een evenement met LISA en de Student Union waar ook
onderling contact een belangrijk punt zal zijn. Ook willen we proberen hokavonden bekender te maken
en gericht te promoten met commissies die mensen zoeken.

ICT ondersteuning bij evenementen
Veel verenigingen hebben minder kennis en ervaring dan SNT heeft. Om deze verenigingen te helpen
willen we proberen ICT ondersteuning te bieden. Als er bijvoorbeeld een evenement georganiseerd
wordt en hier ICT zaken voor nodig zijn, kan er gevraagd worden of er een SNTer deze ondersteuning
kan bieden op die momenten. Dit kan zijn het opzetten van het netwerk voor een LAN-party, of
een draadloos netwerk voor een symposium. Met deze ondersteuning hopen wij overlast voor LISA
vanwege verkeerd ingestelde of aangesloten apparatuur te verminderen, en daarnaast naamsbekendheid
te genereren voor onze diensten en activiteiten.

WiFi-verbetering op de campus
Er zijn een aantal plekken op de campus waar het WiFi bereik ink verbeterd kan worden. In het ITC
hotel zijn access points opgehangen die ook in andere delen van de campus een goede optie zouden
zijn. Ook het verplaatsen van de bestaande access points zou een oplossing kunnen zijn. Het eerste
deel waar mee bezig gegaan moet worden is het inventariseren waar het WiFi signaal precies slecht
is, en waar dit door komt. SNT wil LISA graag helpen bij dit proces. Er wordt al gewerkt aan een
plan om de SNT helpdesk de communicatie en planning met de bewoners te organiseren, zodat LISA
gericht bezig kan met metingen en indien nodig de signalen te verbeteren.
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Commissiestructuur verbeteren
Het is opgevallen dat er enkele commissies zeer actief zijn, en enkele commissies redelijk inactief
zijn geworden. We willen nagaan of de huidige commissiestructuur nog steeds geschikt is voor alle
activiteiten binnen SNT. Indien dit niet zo is zal er gekeken worden welke structuur beter geschikt zal
zijn voor SNT. Ook zal er specieker voor bepaalde commissies gepromoot worden om nieuwe leden
voor deze commissies te krijgen. Op deze manier hopen we nieuw leven te blazen in de commissies die
dit nodig hebben.

