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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deze week in de TestNetNieuws Weekly
Michiel neemt afscheid als voorzitter.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nieuwe voorzitter en nieuw bestuurslid
Tijdens de ALV is Peter van Tulder verkozen tot nieuw bestuurslid. Michiel Vroon heeft na vele
jaren werk voor TestNet afscheid genomen als voorzitter en bestuurslid. Rik Marselis heeft
binnen het bestuur de rol van voorzitter op zich genomen en Peter is nu verantwoordelijk voor
de evenementencommissie. Kees Blokland heeft de rol van vicevoorzitter van Rik
overgenomen.
Peter: welkom!
Rik: succes!
Michiel: dank voor je bijdrage aan TestNet!
Bestuurssamenstelling op de website.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Donderdag 10 april: Big Data
Op donderdag 10 april gaat de thema-avond over Big Data. Wat is het, wat kan je ermee, en
wat zijn de specifieke uitdagingen voor ons al testers? Om een tipje van de sluier op te lichten,
big data gaat over systemen die zodanig groot en complex zijn geworden dat alle data niet
meer fysiek en/of logisch in één locatie of één systeem kan worden opgeslagen. Paul Rakke en
Henk ter Haaster geven je op de deze avond hun visie.
Ga naar de website voor aanmelden en meer informatie.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Donderdag 10 april: Testing Dojo
Een testing dojo is een samenkomst van een groep testers om met elkaar te werken aan
testopdrachten en daarbij door samenwerking van elkaar te leren. Tijdens deze testing dojo zal
de Domain testtechniek centraal staan. Ray Oei en Peter Schrijver leggen de basis van de
techniek uit, en daarna wordt gezamenlijk gewerkt aan het beoefenen van de techniek. Het
betreft dus een interactieve avond, het meenemen van een notebook is een must om mee te
kunnen doen.
Ga naar de website voor aanmelden en meer informatie.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Donderdag 17 april: Huisman Equipment, thema-avond op locatie
De inschrijving voor Huisman Equipment is gesloten. Als je je hebt ingeschreven hoor je
binnenkort of je tot de zestig gelukkigen behoort. Tevens kun je dan instructies verwachten

omtrent het toesturen van legitimatie. Dit is, zoals was te lezen in de uitnodiging, een
verplichting die onze gastheer stelt. Houd je email dus goed in de gaten en reageer vlot!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Enquête:
TestNet is een vereniging voor leden, door leden. Jouw meningen en ervaringen als lid zijn voor
ons als evenementencommissie bijzonder belangrijk, zodat we goede, actuele en interessante
thema-avonden en evenementen kunnen blijven organiseren. Om die reden vragen we je om
deel te nemen aan onze enquête, waarin je de mogelijkheid hebt om ons te wijzen op
verbeteringen, je aan te melden als spreker, of andere feedback met ons te delen.
Ga naar deze link en vul de enquête snel even in!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LINKS
Gratis naar NGI-events
Lees de presentaties van het najaarsevenement terug
Themanummer van TestNetNieuws, gericht op het najaarsevenement
Hoe aan te melden voor de TestNetNieuwsWeekly?
TestNet LinkedIn Groep
Jubileumboek downloaden
Archief TestNetNieuwsFlits
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Als TestNet onderhouden we contact met de Belgische discussiegroep voor software testers
van TI/KVIV, tegenwoordig opererend onder de naam "ie-net". Op hun website is meer
informatie over hun activiteiten te vinden.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Thema-avonden (inclusief diner) zijn gratis toegankelijk voor leden.
Niet-leden betalen 35 Euro (incl BTW). Inschrijving kan tot 3 dagen voor de thema-avond. Meld
je alleen aan als je ook werkelijk komt en meld je weer af als je onverhoopt toch niet komt.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

