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Policy review
21 June 2018
Following is a review of the policy of the board of the past period. The policy will be in Dutch since
it was presented in Dutch at the previous GMM. The review will be in English.

Extra promoting of the association
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. Aankomend half jaar zal een evenement geörganiseerd
worden 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. Dit zal gedaan worden met o.a. posters en de digitale
posterborden van de UT.
Unfortunately, the event that would have been organized together with the Student Union was canceled,
due to problems of nding organizers and priorities of the SU. Promoting specic events and committees
did result in several interested persons. This is something the new board wishes to continue with, and do
more regularly. Promoting of services that SNT provides or develops has not been done as extensively
as hoped. This is also something included in the policy of the new board, as it has already resulted in
interested persons reaching out. Unfortunately, it has not always lead to the interested person actually
becoming an active member of SNT.

ICT support for events
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. Er is een begin gemaakt aan een plan voor een dergelijke dienst. Deze
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zal verder uitgewerkt worden met informatie die gevraagd zal worden bij verenigingen die
apparatuur van LISA willen lenen of op andere manieren ondersteuning vragen aan LISA.
In order for SNT to provide support for events, SNT needs people that are willing to actually provide
this support. Together with LISA, SNT will ask associations about the kind of ICT support they
require. At this moment, it would seem likely that associations have 2 types of support requests.
The rst is receiving advice in advance about what is necessary for their events. This is something
the SNT Helpdesk could handle. The second is getting support when setting up for their event. For
this, someone has to be present and help setting up the equipment. There will be be a nancial
compensation for the SNT member that provides the support on-site. Financial compensations from
the association requesting support is also being looked into currently.

WiFi improvements for the 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 is begonnen met inventariseren van de WiFi status met
behulp van studenten. De SNT helpdesk organiseert hierbij contact tussen bewoners en
LISA medewerkers. De helpdesk zal hiermee verder gaan deze bestuursperiode. In overleg
met LISA zullen eventuele andere stappen overlegd en ondernomen worden wanneer deze
nodig blijken.
Improving the WiFi on the campus is a dicult task. There have been several plans for improving,
but unfortunately, they have not yielded the desired results. Since plans often fall through because
of lack of resources, it seems unlikely that improvements can be achieved quickly. While this remains
something SNT and LISA will keep working on, it will not be further handled as board policy. Currently,
new inhabitants of the campus will receive information about the WiFi, and information if they want to
buy their own routers. This information contains advised router models and settings for their routers.
The board is currently looking into adding this information to the Kick-In yers as well.

Verifying the committee structure
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. Dit
kan door open evenementen te organiseren, of te promoten voor een hokavond waar deze
commissie bezig gaat om op deze manier nieuwe leden te werven. Op deze manier hopen
we nieuw leven te blazen in de commissies die dit nodig hebben.
The activity of committees can change quickly. This makes evaluating somewhat dicult. However,
it seems that, depending on the projects that committees are working on, activity is steady enough to
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achieve most of the intended goals of committees. Changing committee structure seems undesirable,
because of the specic goals of each committee. Instead, the board proposes to improve communication
to our members containing specic projects, events and news of committees, to raise awareness about
SNT in general, but also its committees and what those committees are working on.

