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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deze week in de TestNetNieuws Weekly
Requirements gevraagd door Hans van Loenhoud.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De evenementencommissie wenst je een prettige zomer!
De eerste helft van het TestNet-jaar zit erop. We kijken terug op een aantal mooie themaavonden, het misschien wel best bezochte voorjaarsevenement in de geschiedenis van TestNet
en een kleine maar gezellige Summer School. Nu breken er twee rustige maanden aan.
Namens de evenementencommissie wensen we je mooie zomermaanden en een prettige
vakantie. We zien je in september graag weer terug op een van onze thema-avonden.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Call for articles TestNetNieuws Magazine.
Er zijn al weer aardig wat mensen bezig met de voorbereidingen voor het volgende TestNet
evenement, wat in het najaar gaat plaatsvinden. Op de redactie zijn inmiddels de
voorbereidingen van ons mooie TestNetNieuws Magazine inmiddels begonnen.
Dus beste testers, hierbij de Call For Articles for de special rond het najaarsevenement met als
thema ‘Hoe verbeter ik mijn prestatie?’ Lees hier meer over het evenement.
In de TestNetNieuws Weekly van 2 juli kun je meer lezen over het insturen van een artikel.
Graag horen we voor 20 juli wie van plan is een artikel voor het magazine te schrijven met
daarbij een korte toelichting op de inhoud met een paar bullet points.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LINKS
BNTQB website
Gratis naar NGI-events
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.
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