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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deze week in de TestNetNieuws Weekly
Bart Knaack: niet gelezen voortgangsrapportages.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Call for papers voor TestNetNieuws Magazine.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Houd de werkgroepen levend! – Bernd Beersma, werkgroepen
Ik zit in mijn tweede jaar als portefeuillehouder werkgroepen binnen TestNet en wil met jullie
eens kort terugblikken en kijken hoe we de werkgroepen levend kunnen houden. Er vallen mij
twee dingen op: enerzijds zijn er nog nooit zo weinig actieve werkgroepen geweest, anderzijds
is de activiteit van de actieve werkgroepen nog nooit zo hoog geweest. Dus hulde aan de
actieve werkgroepen en hun betrokken leden!
Lees verder… op de website!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nieuwe rubriek website: evenementen derden – Kees Blokland,
informatiebeheerEvenementen derden bestond al. Voor de prominente promotie op onze
website hanteren we strikte criteria: het moet gratis zijn voor leden of leden kunnen met korting
inschrijven. Soms zijn er sympathieke initiatieven die niet (volledig) aan die criteria voldoen.
Daarvoor is de ‘evenementen derden’ pagina uitgebreid met een nieuwe optie: ‘door leden’. Je
kunt jouw tip mailen naar informatiebeheer@testnet.org met een plaats/datum en een
omschrijving waaruit blijkt waarom het voor leden interessant kan zijn. Voorlopig enige
voorwaarde: het lid dat als tipgever het evenement heeft aangemeld, wordt vermeld in de lijst.
Zo dragen we met zijn allen de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de lijst.
Dus: laat de tips maar komen naar informatiebeheer@testnet.org.
Nieuwe websitelocatie: evenementen derden – door leden.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Problemen met automatische incasso’s – John de Goeij, penningmeester
Dit jaar ondervinden we problemen met de automatische incasso's van mensen met een
rekening bij de Rabobank of ING. Je hebt dit mogelijk gemerkt doordat er tot tweemaal toe een
afboeking heeft plaatsgevonden die weer teruggeboekt is. De oorzaak is gevonden en blijkt een
SEPA bug in ons boekhoudpakket. We hebben een oplossing voorbereid en zullen dit testen.
Als dit goed gaat zullen we de incasso's opnieuw aanbieden.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Maandag 16 maart 2015: Thema-avond:
Testtechnieken voor gebonden en ongebonden testen
Op de volgende thema-avond geven Ruud Teunissen en Rik Marselis samen een workshop
over testtechnieken. Testtechnieken worden door de ene stroming gezien als de oplossing, de

over testtechnieken. Testtechnieken worden door de ene stroming gezien als de oplossing, de
andere stroming heeft er een broertje aan dood. Deze workshop laat zien dat je bijzonder
effectief kunt testen door het op verantwoorde wijze “spelen” met de verschillende technieken
en het slim toepassen van de basisprincipes. Het scala aan beschikbare technieken en
basisprincipes is enorm; tijdens de workshop ervaar je hoe je technieken uit ogenschijnlijk
tegenstrijdige werelden kunt combineren tot een effectieve aanpak: denk bijvoorbeeld aan de
EVT in een exploratory test. Nadruk ligt uiteraard op de praktijk.
Meer informatie en aanmelden op de website.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Donderdag 30 april 2015: Programma Voorjaarsevenement bekend!
'Boodschappers van de koning: de kracht van testrapportage'
Zet nu vast in je agenda: 30 april 2015, het voorjaarsevenement van TestNet, met als thema:
'Boodschappers van de koning: de kracht van testrapportage'. Met een knipoog naar de
monarchie (het is tenslotte voormalig Koninginnedag) gaat het voorjaarsevenement over het
brengen van de boodschap, misschien wel de belangrijkste taak die we als testers hebben. Wat
maakt ons een goede boodschapper, en hoe gaan we om met de gevaren van de weg en van
de boodschap zelf.
Het programma staat uiteraard op de website!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LINKS
TestNet LinkedIn groep.
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.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

