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Tegenstrijdige berichten: TestNet maakt het programma voor het Voorjaarsevenement
bekend en de weersverwachtingen kondigen een Winterse periode aan.
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deze week in de TestNetNieuws Weekly
Fatih Topcuoglu gaat in op de vraag: Waar sta ik over twee jaar in de nieuwe Testerswereld?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Convocatie ALV op 21 maart 2016
Deze week is de officiële uitnodiging verstuurd voor de ALV ofwel de “convocatie”. Mocht je
deze gemist hebben, bij deze de essentie:
Best TestNet lid,
Graag nodig ik je uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van TestNet, conform artikel
15 van de statuten. Deze vergadering wordt gehouden op 21 maart 2016 om 16:00 in het NBC
te Nieuwegein.
Om deel te nemen aan de vergadering dien je je desgevraagd te kunnen identificeren als lid
met jouw naam en lidmaatschap nummer. Voor deelname aan de ALV kun je je vanaf heden tot
uiterlijk 3 dagen voor de ALV via onze website aanmelden.
Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van TestNet
Harro Philip
Secretaris
Kijk voor meer informatie en/of het aanmelden op de website!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Programma Voorsevenement bekend
Op 11 mei 2016 vindt in het NBC in Nieuwegein het voorjaarsevenement plaats. Het
programma is bekend, de sprekers hebben “ja” gezegd.
Bedankt aan iedereen die een voorstel heeft ingestuurd. Zowel de kwaliteit als kwantiteit was
hoog. Dat heeft ons in staat gesteld een interessant en veelzijdig programma samen te stellen.
Bekijk het volledige programma op de website!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Thema-avond 11 april 2016: De NS bij TestNet - Praktijkervaring met testen op het spoor
In november 2013 is TestNet op locatie bij de Nederlandse Spoorwegen geweest, tijd voor een
bezoek van de NS bij TestNet! Er is zoveel interessants gaande bij NS dat je zelf het spoor kunt
kiezen dat jou het meest interesseert. Spoor A heeft verhalen die vooral testmanagers

kiezen dat jou het meest interesseert. Spoor A heeft verhalen die vooral testmanagers
aanspreken. Spoor B richt zich meer op testengineers.
Tijdschema van de avond:
18:00 Dinerbuffet
19:00 Opening
19:05 Eerste presentaties:
Spoor A:
Huub van der Woude: hoe ervaringen op luchthavens bijdroegen aan opzet TCC
Spoor B:
Wilfred Wattel en Marijn van Gemert: Productiedata, logging analyses en rule engines.
19:55 Gezamenlijke koffiepauze
20:15 Tweede serie presentaties:
Spoor A:
Stijn van den Brand en Paul Custers: Werkwijze, tools en inrichting van TCC
Spoor B:
Onno Wierbos en Remco Blewanus: Non-functional testen bij NS
21:05 Afsluiting
21:10 Gezamenlijke borrel
Kijk voor meer informatie op de website!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LINKS
TestNet LinkedIn groep.
Archief TestNetNieuwsFlits.
TestNetNieuws Magazine
De najaarspecial staat op de website..
Terugblikken op het najaarsevenement op de website met de foto's en de presentaties.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

