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1. Algemeen
Door Rik Marselis voorzitter
Voor u ligt het jaarverslag van TestNet over 2014 in combinatie met het jaarplan voor 2015.
Hierin legt het bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid en geeft inzicht in het wel
en wee van de vereniging in het afgelopen jaar. Verder worden de plannen voor het lopende
jaar gepresenteerd.

Jaarverslag 2014
Tijdens de algemene ledenvergadering in maart heeft Michiel Vroon na 9 jaar afscheid
genomen als bestuurslid. Zijn rol als voorzitter is met instemming van de leden overgenomen
door mij. Daardoor hadden we in het bestuur de vacature voor bestuurslid
Evenementencommissie, waarvoor Peter van Tulder is aangetreden.
In de nieuwe samenstelling heeft het bestuur de lijn van voorgaande jaren voortgezet. Het gaat
goed en op deze weg willen we graag verder. Dat het goed gaat blijkt uit het aantal leden dat
al jarenlang langzaam maar zeker stijgt (zie verder het verslag van de secretaris). Ook
financieel gaat het goed. Bij het opstellen van de begroting van 2014, in een jaar waarin het
woord crisis nog alom tegenwoordig was, vreesden we op een negatief saldo uit te gaan
komen. Als je verderop het verslag van de penningmeester leest, zie je dat we ondanks de
crisis financieel keurig presteren. Dat was onder andere te danken aan de steun van onze zeer
gewaardeerde sponsors. TestNet is een financieel gezonde vereniging.
De redactie heeft weer twee professionele e-magazines afgeleverd. De TestNet Nieuws doet
niet onder voor andere vakbladen, zowel qua omvang als qua kwaliteit van de inhoud. Je zou
haast vergeten dat ook dit onderdeel van TestNet bestaat bij de gratie van vrijwilligers.
De nieuwe aanpak van de werkgroepen werpt zijn vruchten af. We hebben meer actieve
werkgroepen dan we jarenlang gewend waren, het hoogtepunt was uiteraard de keynote van
de werkgroep HBO-curriculum op het najaarsevenement.
En over evenementen gesproken, dat is toch altijd weer de kern van onze vereniging. De
Summer School viel qua bezoekers dit jaar wat tegen omdat we bij het inplannen van de
datum niet hadden voorzien dat “Oranje” precies op die avond mocht spelen. En dat ook de
thema-avonden weer goed gewaardeerd werden lees je in het verslag van de
Evenementencommissie.
Als voorzitter doet het me deugd dat zoveel verschillende mensen (we hebben het over tegen
de 100 leden (!!!)) die in enige vorm een actieve bijdrage leveren) zorgen dat we met 1700
mensen plezier aan ons vak beleven. En laten we niet vergeten dat TestNet ook nog een
uitstraling op de rest van Nederland-testland heeft.
Kortom, 2014 was voor TestNet weer een jaar om trots op terug te kijken en een mooie basis
om op voort te bouwen.
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Jaarplan 2015
Dit jaar begon gelijk actief met de vernieuwing van de website. Daarbij bleek dat onze aanpak
van risico-gebaseerd werken klopte. De belangrijke dingen gingen uitstekend en de
kleinigheidjes die mis gingen waren net genoeg om diverse leden zich te laten verkneukelen
dat ook bij een vereniging van testers niet alles vlekkeloos in productie gaat. Complimenten
aan iedereen die achter de schermen langdurig doorzettingsvermogen heeft getoond om dit
voor elkaar te krijgen.
In 2015 zullen we als bestuur op zoek blijven naar dingen die nog beter kunnen, dat moet ook
in een levende vereniging. Details lees je in de plannen van de andere portefeuillehouders.
Maar over het algemeen zul je TestNet blijven ervaren zoals je het gewend bent.
In de eerste maanden hebben zich alweer nieuwe leden gemeld, dus ik vertrouw erop dat de
groei doorzet. Ook diverse sponsors hebben hun betrokkenheid al onverminderd laten blijken.
De werkgroepen maken nieuwe plannen, daar ga je zeker meer van horen. En aan de
evenementen wordt al hard gewerkt, met twee boeiende thema’s en mooie inzendingen door
de leden worden het vast weer hoogtepunten in dit jaar.
Soms hoor ik via-via wel eens een enkel gemopper, dat TestNet dingen beter of anders zou
moeten doen. Graag roep ik je op: Als je ideeën, suggesties, opmerkingen, aanmerkingen en
dergelijke hebt, kom dan alsjeblieft rechtstreeks naar een van de bestuursleden, we gebruiken
jouw feedback graag om van TestNet een nog betere, educatievere, gezelliger en leukere
vereniging te maken.
Ik kijk met vertrouwen naar 2015 en ben er van overtuigd dat we met alle leden samen weer
een mooi TestNet-jaar tegemoet gaan.

9 maart 2015

Pagina 3 van 19

Jaarverslag 2014 / Jaarplan 2015
Vereniging TestNet

2. Secretarieel
Door Harro Philip, Secretaris

Jaarverslag 2014

De verwachting dat het ledenaantal in 2014 zou gaan stijgen is uitgekomen. Niet eerder heeft
TestNet zoveel leden gehad. Het aantal leden per 1 januari 2015 is 1.672.
Bovenstaande grafiek geeft inzicht in de ontwikkeling van het aantal leden.
De reden van opzegging voor het overgrote deel is het vertrek uit de testwereld, of het
verliezen van zijn/haar baan.
Hiernaast is zichtbaar wat de
duurzaamheid is van de
lidmaatschappen.
52 % is 4 jaar of langer lid.
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Geografische spreiding leden
Om inzicht te hebben waar onze leden in Nederland wonen onderstaand overzicht naar
postcodegebied. Duidelijk is dat Noordoost Nederland en Zuidoost Nederland wat achter
blijven op West – en Midden Nederland.
Regio
Noordoost Nederland
Zuidoost Nederland
West – en Midden Nederland

PC gebied
PC 7000 – 9999
PC 4000 – 6999
PC 1000 – 3999

Aantal leden
312
349
994

Percentage
18,7%
20,9%
59,4%

Verder was 2014 een jaar zonder bijzonderheden aangaande de ledenadministratie of de
organisatie van de vereniging.
Ons administratiekantoor A Solution heeft de vereniging ook in 2014 weer fantastisch
ondersteund.

Jaarplan 2015
Gezien de stijgende lijn van de afgelopen jaren en de betrokkenheid van de leden verwachten
we in 2015 de stijgende lijn vast te houden wat betreft het aantal leden wat wederom een
bevestiging is dat TestNet een mooie vereniging is waar je graag lid van bent en blijft.
Het bestuur heeft geen aanleiding gezien om voor 2016 de contributie te moeten verhogen.
Dit voorstel zal ter stemming gebracht worden tijdens de ALV van 2015.
Het aantal opzeggingen op jaarbasis is relatief gezien niet afwijkend en de vereniging blijft
groeien, echter willen we meer inzicht in de reden van opzegging. Hiervoor gaan we een
administratie opzetten zodat we hierop kunnen sturen.
Naast bovenstaande onderwerpen staan er geen andere grote wijzigingen gepland anders dan
het steeds verder verbeteren van de bestaande processen.
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3. Financieel
Door John de Goei, Penningmeester.

Jaarverslag 2014
De kascommissie heeft de cijfers over 2014 beoordeeld en goedgekeurd. Zie: “Oordeel
kascommissie financiële verantwoording 2014”.
In onderstaande balans is de beschrijvingswijze van het administratiekantoor gevolgd.
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EXPLOITATIEREKENING OVER HET BOEKJAAR 2014

EXPLOITATIE 2014
Inkomsten

Contributie
Sponsoren
Ontvangen rente bank
Contributie administratiekosten
Doorbelaste incassokosten
Oninbare Contributie
Totaal Inkomsten
Kosten

Evenementen
01. Thema avond januari - Netwerk NBC testen
02. Thema avond februari - Performancetesten
03. Thema avond maart - SAP testen
04. Thema avond april - Big Data
05. Thema avond juni - Mobile
06. Thema avond september - Embedded software
07. Thema avond oktober - ISO 29119
08. Thema avond november - Intervisie
09. Thema avond december - Security
10. Thema avond op locatie - Huisman Equipm.
11. Thema avond op locatie - Heeft niet
plaatsgevonden
12. Thema avond Noord 01 - Risk Based
13. Thema avond Noord 02 - Juni 04-06
14. Thema avond Noord 03 - September 18-09
15. Thema avond Noord 04 - November 12-11
16. Voorjaarsevenement 2014-05-14
17. Summer School 2014-07-09
18. Najaarsevenement 2014-10-30
Kostprijs projecten - overige kosten
Representatiekosten
Secretariële ondersteuning
Vergaderkosten
Werkgroepen
ISO werkgroep NEN bijdrage
Publiciteit
Aanpassen website
Herbouw website
Reclame/advertenties
Redactie
Vergaderkosten
Websitebeheer en -hostingkosten

9 maart 2015

Budget

Werkelijk

Verschil

€ 150.000
€ 70.000
€ 3.000
€0
€0
-€ 4.000

€ 151.544
€ 72.563
€ 2.673
€ 1.403
€ 140
-€ 1.698

€ 1.544
€ 2.563
€ -327
€ 1.403
€ 140
€ 2.303

€ 219.000

€ 226.625

€ 7.625

Budget

Werkelijk

Verschil

€ 190.200
€ 3.889
€ 3.889
€ 3.889
€ 3.889
€ 3.889
€ 3.889
€ 3.889
€ 3.889
€ 3.888
€ 2.500

€ 181.915
€ 2.150
€ 5.795
€ 5.059
€ 4.741
€ 4.292
€ 3.409
€ 3.670
€ 2.872
€ 3.803
€ 1.559

€ 8.285
€ 1.739
€ -1.906
€ -1.170
€ -852
€ -403
€ 480
€ 219
€ 1.017
€ 85
€ 941

€ 2.500
€ 1.250
€ 1.250
€ 1.250
€ 1.250
€ 62.000
€ 14.500
€ 62.000
€ 600
€0
€ 4.500
€ 1.600

€0
€ 810
€ 777
€ 700
€ 624
€ 57.376
€ 12.355
€ 65.703
€0
€ 188
€ 4.992
€ 1.038

€ 2.500
€ 440
€ 473
€ 550
€ 626
€ 4.624
€ 2.145
€ -3.703
€ 600
€ -188
€ -492
€ 562

€ 2.500

€ 1.127

€ 1.373

€0

€ 44

€ -44

€ 4.500
€0
€0
€0
€0
€ 500
€ 4.000

€ 1.054
€ 165
€ 376
€0
€ 151
€0
€ 362

€ 3.446
€ -165
€ -376
€0
€ -151
€ 500
€ 3.638
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Bestuur
Bestuurskosten Algemeen
Bestuursvergaderingen
Algemene Leden Vergadering 17-03
Secretariële ondersteuning
Financiële administratie
Repro en Kantoorkosten
Totaal Kosten
Resultaat

€ 21.800
€ 1.500
€ 1.000
€ 400

€ 22.317
€ 1.306
€ 1.075
€ 285

€ 13.500
€ 4.200
€ 1.200

€ 13.939
€ 4.199
€ 1.514

€ -517
€ 194
€ -75
€ 115
€0
€ -439
€1
€ -314

€ 219.000

€ 206.457

€ 12.543

€0

€ 20.168

€ 20.168

We hebben voor het verenigingsjaar 2014 gekozen voor een evenwichtige begroting. Door
extra sponsoren en leden aan te trekken en minder kosten te maken voor (met name) de
evenementen is er een positief saldo van € 20.168 gerealiseerd.
Achtergrond bij de grootste verschillen tussen begroting en realisatie:
- Contributie: Veel nieuwe leden aangemeld. Extra belronde naar openstaande
debiteuren.
- Het kapitaal op de bank is redelijk stabiel gebleven. Het rentepercentage is gedurende
het jaar verder afgenomen waardoor de rente inkomsten substantieel lager zijn dan
voorgaand jaar.
- De sponsorinkomsten zijn hoger dan verwacht (€ 72.563 vs €70.000 gebudgetteerd).
Door extra inspanningen van de voorzitter zijn er meer bedrijven bereid gevonden te
sponsoren. Enkele bedrijven hebben net als voorgaand jaar bewust voor 1 event
gekozen.
- Voor de nieuwe website is gekozen gebruik te maken van een cloud CMS oplossing
waarin een groot gedeelte van de gewenste functionaliteit al aanwezig was. Hierdoor
zijn de kosten voor de herbouw aanzienlijk lager uitgevallen.
- Het voorjaarsevenement en de Summerschool zijn dit jaar significant goedkoper
uitgevallen dan gebudgetteerd. De Summerschool viel gelijk met een wedstrijd van het
Nederlands Elftal en had om die reden waarschijnlijk een lagere opkomst dan
verwacht. De gebudgetteerde tweede thema avond op locatie is komen te vervallen.
- De TestNet Noord avonden zijn structureel goedkoper uitgevallen.
Het voorstel is om het positieve exploitatieresultaat over 2014 van € 20.168 toe te voegen aan
de bestemmingsreserve “Lustrum 2017”.
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Oordeel kascommissie financiële verantwoording 2014
Door de kascommissie 2014
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Jaarplan 2015
Voor 2015 zijn er geen bijzondere uitgaven of evenementen voorzien. Er is derhalve wederom
een evenwichtige begroting opgesteld.
Grote verschillen in de opbrengsten ten opzichte van 2014:
 Het ledenaantal is toegenomen waardoor we meer inkomsten uit lidmaatschapsgelden
zullen ontvangen.
 De rente inkomsten zullen als gevolg van lagere rentepercentages naar verwachting
lager uitvallen.
 Op basis van de sponsorinkomsten over 2014 zijn de sponsorgelden voor 2015 iets
hoger gebudgetteerd. Door meer structureel aandacht aan deze inkomsten te besteden
is de verwachting dat het aantal sponsoren minimaal gelijk zal blijven.
Grote verschillen in de kosten ten opzichte van 2014:
 Het aantal niet betalende leden neemt af waardoor er een kleiner bedrag voor oninbare
contributie wordt gereserveerd.
 De evenementen zijn hoger begroot. Dit heeft enerzijds te maken met de verhoging
van de kosten door het NBC en anderzijds door een verwachte hogere opkomst.
 Kosten voor thema-avonden zijn hoger vanwege verwachte toename in aantal
deelnemers.
 De kosten voor werkgroepen blijken mee te vallen en worden lager gebudgetteerd.
 De nieuwe website is operationeel. De verwachting is dat daar nog aanvullende
werkzaamheden aan verricht zullen moeten worden. Vanwege de gekozen (cloud)
oplossing zullen hiervoor geen extra kosten gebudgetteerd worden.
De grootste risico’s voor de begroting zijn:
 Grotere opkomst bij evenementen en thema-avonden
Mogelijke maatregelen: minder avonden, goedkopere avond (geen borrel), interen, een
toegangsbijdrage.
 Minder sponsorgeld (in februari 2015 is 45.200 gecontracteerd van de begrote
72.500). Als toelichting op dit punt is het van belang te melden dat het bestuur van
mening is dat de vereniging zelfstandig en op een hoog niveau moet kunnen
functioneren zonder afhankelijkheid van sponsoren.
Mogelijke maatregel: geen (=interen), minder thema-avonden, verhogen van het
lidmaatschap.
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4. Evenementen
Door Peter van Tulder, portefeuillehouder Evenementen

Jaarverslag 2014
Het jaar 2014 was voor TestNet opnieuw een goed jaar. De 20 bijeenkomsten, evenals in
2013, zijn goed bezocht. We hebben ongeveer 2250 bezoekers geregistreerd en dat betekent
dat we een lichte groei zien ten opzichte van 2013. We zien, traditioneel, dat het voorjaar het
best bezocht wordt. We begonnen het jaar met een free format sessie: het testen van het
netwerk van het Nieuwegeins Business Center. Voor degenen die erbij geweest zijn: een
avond die het nodige stof deed opwaaien, aangezien we weinig overeind gelaten hebben van
de door de provider beloofde dienstverlening. In de eerste jaarhelft volgden avonden over het
performance delivery center (115 bezoekers), met parallel een sessie van de werkgroep HBO
Curriculum (25). In maart stond de ALV op het programma, in combinatie met een avond
over testen binnen SAP (125). In april konden de leden kiezen tussen het bijwonen van
presentaties over Big Data (75) of workshoppen in de Testing Dojo (25). Amper een week
later hadden we de thema-avond op locatie (60), in de havens bij Huisman Equipment, waar
we (getooid met veiligheidsschoenen, jassen en helmen) een rondleiding kregen door de
productiehallen van het bedrijf waar scheepskranen en pijplegconstructies gebouwd worden.
Vervolgens kregen de aanwezige leden een lezing over model based testen en virtualisatie. De
locatie van deze thema-avond was ronduit indrukwekkend. In juni sloten we de eerste
jaarhelft af met een avond over Mobile (100).
In de tweede jaarhelft stonden vier thema-avonden op het programma. In september
organiseerden we een avond over Embedded Software (80). Oktober had de introductie van de
nieuwe standaard voor software testing ISO29119 (80), door de gelijknamige werkgroep. We
sloten het jaar af met lezingen over Risk based testen (60) in november en een
bovengemiddeld goedbezochte decemberavond over Security (90).
In Heerenveen hebben we een viertal TestNet Noord avonden georganiseerd, met als
onderwerpen Risk Based Testen/PRA, een herhaling van de NBC avond over Big Data,
Performance Testen en wederom op herhaling een avond over ISO29119.
Daarnaast kent elk TestNet-jaar drie grote evenementen, en over elk van deze evenementen
valt wat te zeggen. Het bezoekersaantal van de Summer School viel in 2014 tegen. Worden
alle thema-avonden en evenementen doorgaans uitvoerig gehouden tegen de kalenders van
bijvoorbeeld grote sportevenementen, dit jaar viel de Summer School samen met de
Nederlandse halve finale van het WK voetbal. Dat had haar weerslag op het aantal bezoekers,
dat de helft lager was dan voorgaande jaren. Uiteraard evalueren we dit binnen commissie en
bestuur, om in 2015 weer een goedbezochte editie te organiseren. In positieve zin vielen vooren najaarsevenement op. De enquêtes van de afgelopen jaren tonen de behoefte bij aan
praktijkverhalen onder onze leden, en het bezoekersaantal van het voorjaarsevenement over
Praktijkverhalen onderschrijft dat volledig, misschien wel het best bezochte TestNet
evenement ooit (+/- 590 bezoekers). Ook het najaarsevenement, met als thema Verbeter je
prestatie (550) was een drukbezocht en goed verlopen evenement.
Ik kijk persoonlijk terug op een geslaagd eerste jaar als Evenementencommissie-voorzitter, en
ik wil mijn commissieleden graag bedanken voor getoonde inzet en energie. Daarnaast wil ik
jullie, TestNet-leden, bedanken voor je betrokkenheid en interesse! Op naar 2015.
9 maart 2015
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Jaarplan 2015
Voor 2015 staan 8 reguliere thema-avonden in Nieuwegein op het programma. Daarnaast
reserveren we de mogelijkheid om, parallel aan deze avonden, driemaal een side-track
(workshop, werkgroep avond, interactieve sessie) te organiseren, al naar gelang de behoefte.
In Heerenveen staan komend jaar niet vier maar drie sessies op het programma. We willen
daarmee onderzoeken of het bezoekersaantal omhoog gaat als de frequentie afneemt.
Daarnaast staan zoals gebruikelijk het voorjaarsevenement, het najaarsevenement en de
SummerSchool op het programma.
De thema-avonden voor 2015 worden grotendeels gevuld met onderwerpen die in de enquête
zijn aangegeven als hot-topic. De januari-avond heeft reeds plaatsgevonden, een avond met
twee parallelle workshops over Agile. Ook de februari avond heeft al plaatsgevonden, een
avond over DevOps. In maart hebben we de algemene ledenvergadering in combinatie met
een avond over testtechnieken. We completeren de eerste seizoenshelft met een avond over
testomgevingen & testdata en een avond op 1 juni. Voor die laatste zijn we bezig met een
spannend onderwerp, we hopen deze binnenkort bekend te maken. De onderwerpen voor de
tweede jaarhelft zijn achtereenvolgens ‘Werkgroepen’, ‘Performance’ en ‘Security’. Voor
november staat een thema-avond op locatie op de planning.
Het voorjaarsevenement valt dit jaar vroeg, op 30 april en heeft vanwege de datum (voormalig
Koninginnedag) een koninklijk tintje. Onderwerp van het jaar is “Boodschappers van de
koning: de kracht van testrapportage”. We mikken daarmee op verhalen over een van de
belangrijkste competenties van het testvak: hoe breng je een boodschap op de manier die en
op het niveau dat stakeholders begrijpen en ondersteunen. Het evenement gaat daarmee over
alle vormen van rapporteren en presenteren: voortgangsrapportages, presentatietechnieken,
toolverhalen, stakeholderanalyses, perceptiemanagement, ervaringen, successen, faalverhalen,
en nog veel meer. De selectie heeft inmiddels plaatsgevonden en bevat zeer uiteenlopende
onderwerpen, die alleen binnen het thema passen. De agenda bevat vertrouwde elementen:
twee keynotes, niet vijf maar zelfs zes workshops in de ochtend en 2 workshops en 16 tracks
in middag en avond werpen hun licht op het brengen van de boodschap.
Op 14 oktober volgt het najaarsevenement, waarvan het thema ‘de trends in testen’ wordt. Het
is een tijd geleden dat we dit onderwerp gekozen hebben, en inmiddels zijn vele nieuwe
trends en buzzes ontstaan. We mikken bijvoorbeeld op DevOps, BDD/ATDD en Agile 3.0.
Voor 2015 gaan we ons best doen om de TestNet Summer School weer stevig op de kaart te
zetten. Er is dit jaar in ieder geval geen WK voetbal, maar daarnaast organiseren we de dag
bewust in juni, in plaats van in juli. We willen onderzoeken of dat een positief effect heeft op
het aantal bezoekers. De Summerschool vindt plaats op 24 juni.
In 2014 hebben we drie interactieve avonden gehad, de meeste in het voorjaar. Deze zijn
prima bezocht. Ook voor dit jaar reserveren we die mogelijkheid, maar concrete invullingen
en data zijn nog niet gepland.
Tegen de zomer van 2015 willen we wederom een ledenenquête houden, om de koers en
invulling van het jaar te staven bij onze leden. Van de mogelijkheid voor leden om bij de
Evenementencommissie zelf een voorstel voor een thema-avond in te dienen is weinig
gebruik gemaakt.
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Voor aankomend jaar zijn geen wijzigingen in de Evenementencommissie voorzien. We
vullen de agenda in met de vertrouwde commissieleden: Ine Lutterman, Ruud Teunissen,
Bernd Beersma, Jochem Pollmann, Harold van Geenhuizen, Chester Jansen, Erik Hendrikx,
Willem van Strik en Peter van Tulder. Rik Marselis maakt, vanwege zijn belang als voorzitter
van TestNet, geen onderdeel meer uit van de Evenementencommissie. Wel kunnen we nog
steeds een beroep op hem doen voor de hulp bij invulling en begeleiding van de thema’s. Met
de mix van ervaring en netwerk van deze commissie vertrouw ik erop dat we ook in 2015 een
interessant palet aan presentaties en workshops kunnen verzorgen.
Daarnaast roep ik graag iedereen op om de commissie scherp te houden en mee te denken
over invulling en innovatie! De evenementenmailbox staat daarvoor open!
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5. Werkgroepen
Door Bernd Beersma, portefeuillehouder Werkgroepen

Jaarverslag 2014
2014 is gestart met 9 actieve werkgroepen, te weten:
- Agile testen
- Business Intelligence testen
- ISO 29119
- Model based testen
- Privacy en Testdata
- Product risico analyse
- Testautomatisering
- Training en Coaching
- HBO/Academische testopleiding
De werkgroep HBO/Academische testopleiding heeft afgelopen jaar het curriculum
gepresenteerd aan de HBO-I raad en waren zichtbaar op beide TestNet evenementen met een
stand en op het najaarsevenement met een keynote.
Daarnaast was er nog een slapende werkgroep, wachtend op aanmeldingen: Ketentesten. Deze
werkgroep zou waarschijnlijk per januari 2014 weer een nieuwe trekker krijgen, maar de
beoogde trekker heeft na de kick-off laten weten dat ze het kon niet combineren met haar
werkzaamheden. De werkgroep Ketentesten is dus niet langer actief. De werkgroep Training
en Coaching en de werkgroep Privacy en Testdata hebben gedurende het jaar ook besloten
definitief te stoppen.
De activiteit van de werkgroepen loopt uiteen. De ene werkgroep is meer zichtbaar en actiever
dan de ander. Alle actieve werkgroepen ontplooiden activiteiten binnen hun eigen werkgroep
en een aantal werkgroepen hebben dit gedeeld met de vereniging tijdens de evenementen en
de thema avonden. De werkgroepen avond is dit jaar conform het voorstel uit het jaarplan
2014 komen te vervallen.
Er is een vanuit de werkgroep Nen-Iso 2 keer een thema avond georganiseerd om uit te leggen
hoe de werkgroep betrokken is geweest bij het tot stand komen van de nieuwe ISO29119
norm. De werkgroep heeft haar werkzaamheden afgerond en zal in 2015 niet meer actief
verder gaan.
Er zijn enkele oproepen gepubliceerd om meer mensen te interesseren voor bestaande of
nieuw op te starten werkgroepen. Hierdoor is een aantal leden actief geworden in een
werkgroep. Het blijft lastig om werkgroepen actief te houden met vrijwilligers.
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Jaarplan 2015
In 2015 zullen we met de werkgroepen proberen dezelfde koers te hanteren als in 2014. Het
karakter van de werkgroepen is minder vrijblijvend. Omdat het idee achter de werkgroepen is
“door en voor leden”, hanteren we voor 2015 de in het afgelopen jaar voorgestelde opzet.
Omdat we als TestNet leden graag de mogelijk willen bieden om nieuwe werkgroepen op te
starten of trekker van een werkgroep te worden gaan we je helpen om in je rol te komen. We
willen je actief coachen, zodat je nog beter in je rol als trekker kunt groeien. Natuurlijk kan
elke trekker rekenen op support vanuit het bestuur en de overige werkgroepen en commissies.
We gaan vanuit het bestuur en de verschillende commissies actief meedenken en doen om de
werkgroepen de ruimte te geven om hun activiteiten te presenteren. Denk hierbij aan een open
space of het verzorgen van een workshop/presentatie op een evenement. Voor het laatste dient
wel een voorstel via de call for papers te worden ingestuurd, zoals dat in 2014 ook door de
werkgroep HBO/Academische testopleiding is gedaan.
Werkgroepen mogen gedurende het jaar een beroep doen op de evenementen commissie als
zij bijvoorbeeld tijdens een thema avond willen bijdragen aan deze avond.
De portefeuille houder werkgroepen zal waar gewenst minimaal 1 maal per jaar een
werkgroepen sessie bijwonen en de door de werkgroepen georganiseerde thema avonden.
Daarnaast bieden we de werkgroepen de mogelijkheid om via de TestNet media (weekly,
nieuwsflits, TNN etc) hun informatie kenbaar te maken aan de leden.
Daarnaast wil ik onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om de werkgroepen meer te
betrekken bij de onderwerpen voor de thema avonden en de interactieve sessies. Enerzijds om
de activiteiten van de werkgroepen te vergroten, anderzijds om de evenementen commissie te
ondersteunen.
Voor het jaar 2015 is net als in 2014 vooralsnog de traditionele thema avond voor de
werkgroepen komen te vervallen. Mocht er toch voldoende belangstelling zijn vanuit de
werkgroepen, dan zal opnieuw geprobeerd worden een mini-evenement te organiseren. Zodat
de leden kunnen kiezen welke sessie ze bij willen wonen.
Werkgroepen begin 2015:
-

HBO/Academische testopleiding
Agile testen
Business Intelligence testen
Model based testen
Product risico analyse
Testautomatisering is begin 2015 inactief geworden en wacht op een nieuwe trekker.
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6. Informatievoorziening & Beheer
Door Kees Blokland, portefeuillehouder Informatievoorziening & Beheer

Jaarverslag 2014
Redactie TestNetNieuws
Geen bijzonderheden in 2014. De samenstelling staat in het jaarplan 2015 vermeld.
TestNetNieuws Magazine
Het publiceren van een themanummer vlak voor het voorjaarsevenement en één vlak voor het
najaarsevenement is een blijvend succes. Het eerste nummer met als thema ‘Testen – de
praktijk’ was 76 pagina’s dik en de tweede (‘Hoe verbeter ik mijn prestatie’) had met 73
pagina’s een vergelijkbare omvang. (De edities in 2014 waren ongeveer 60 pagina’s in
omvang.) Een derde nummer heeft wel in de planning gestaan, maar in de praktijk bleek er
onvoldoende tijd te zijn tussen het najaarsnummer 2014 en de opstart van het
voorjaarsnummer 2015 om die te realiseren.
TestNetNieuws Weekly (http://nieuws.testnet.org.)
Elke week is er een blog van een tester, gericht op vak inhoud, een persoonlijk verhaal en
soms ook verenigingsnieuws. Lezers hebben de mogelijkheid om commentaar aan een artikel
toe te voegen. Naast de column van Rik hebben we nu de cartoon van Gerard Numan, van de
redactie door Rob en de column van Kees als nieuwe vaste rubrieken.
TestNetNieuwsFlits
De e-mail nieuwsflits kwam in 2014 iedere week, met uitzondering van enkele vakantieweken
in de zomer en rond kerst. Het loopt prima.
Website
We besloten in 2013 afscheid te nemen van de Joomla CMS omgeving; up to date brengen
was te duur. Daarnaast hoeven we nu geen technisch onderhoud uit te voeren en is de website
flink goedkoper op jaarbasis.
Site-supply, het tweemansbedrijf dat op ons verzoek was begonnen met de nieuwe website,
viel uitelkaar in 2013. We stapten over naar XPOS, één van de Site-supply compagnons en de
oorspronkelijke bouwer van het CMS. Dit had geen technische of commerciële gevolgen. De
samenwerking ging er flink op vooruit en we zaten nu zelf op het kritieke pad. In de loop van
2014 leerden we de mogelijkheden van het CMS beter kennen en konden we met hulp van
Patrick Wever (eigenaar XPOS) het evenementenproces en het ledenproces verder laten
uitkristalliseren. Uiteindelijk was de jaarwisseling het beste moment om de migratie uit te
voeren (met een volledig up to date ledendatabase). De website draait inmiddels zonder
serieuze problemen.
Social media
Naar aanleiding van een oproep om de TestNet Facebook pagina leven in te blazen hebben
twee leden zich aangemeld. Zie verder plan 2015.
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Jaarplan 2015
Redactie
De TestNet Nieuws redactie bestaat uit Rob van Steenbergen als hoofdredacteur en de
redactieleden Paul Beving, Kees Blokland, Johan Vink, Astrid Hodes en Gerben de Rambelje.
Twee redactieleden hebben aangekondigd in de loop van 2014 het stokje over te geven aan
nieuwe redactieleden. Dus gaan we werven! De redactie heeft het voornemen om via het
TestNet twitter account het laatste TestNet nieuws te gaan tweeten.
TNN Magazine
Komt twee keer uit in pdf, vooruitlopend op de evenementen. Voor het voorjaarsevenement
wordt het magazine in gedrukte versie tijdens het evenement uitgedeeld aan nieuwe leden en
een beperkt aantal wordt verspreid onder andere bezoekers.
TNN Weekly
Voor 2015 gaan we bekijken of we één of meer vaste bloggers erbij kunnen krijgen. Ook
bekijken we de mogelijkheid om meer testnieuws te integreren in de weeklies, dit wordt later
dit jaar opgepakt.
TNN Monthly (nieuw 2015)
Dit jaar gaan we ook monthly’s invoeren, artikelen met meer diepgang en met een onderwerp
dat niet gebonden is aan de evenementen (denkend aan 6-7 pagina’s). We gaan bekijken of we
dit onderdeel kunnen integreren in de website zodat de artikelen meteen gearchiveerd zijn in
het CMS.
TestNetNieuwsFlits (TNNF)
Het nieuwe CMS van de website biedt een e-mailnieuwsbriefmogelijkheid. Het voornemen is
om die te gaan gebruiken in plaats van het nu gebruikte systeem van A-solution.
Website
We gaan ervaring opdoen met de nieuwe website en we zullen waar nodig verbeteringen
aanbrengen. Het plan is om de TNNF in de website te integreren. De ‘evenementen derden’
hoek wordt uitgebreid met een agendapagina ‘tips van leden’. Hier mag alles worden
aangemeld dat duidelijke een relatie heeft met het testvak, met als voorwaarde dat het lid dat
het evenement heeft aangebracht wordt vermeld.
TestNet op internet:
Met hulp van vrijwilligers uit de vereniging gaan we kijken welk nut we kunnen halen uit
de TestNet Facebook pagina (TestNetNL).
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7. Verantwoording bestuur over 2014
In dit jaarverslag incl. jaarrekening over 2014 legt het bestuur van Vereniging TestNet
verantwoording af aan haar leden over het gevoerde beleid in 2014.

Rik Marselis (Voorzitter)

Harro Philip (Secretaris)

John de Goei (Penningmeester)

Peter van Tulder (Evenementen)

Kees Blokland (Informatievoorziening & Beheer)

Bernd Beersma (Werkgroepen)
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