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LAATSTE NUMMER
VAN THE .NLYST
Dit is het laatste nummer van The.nlyst, het magazine van SIDN.
Het kwartaalmagazine wordt vervangen door een maandelijkse
e-mailnieuwsbrief. Daarmee kan SIDN haar relaties nog beter
bedienen met actueel en relevant nieuws. Algemeen directeur
Roelof Meijer vertelt meer over de overstap.

Roelof Meijer,
algemeen directeur SIDN

Veranderde focus

Breder en actueler

Sinds 2010 verscheen zo’n vier keer per jaar een uitgave van

Met de nieuwe e-mailnieuwsbrief wil SIDN nog meer dan

The.nlyst. Allerlei onderwerpen passeerden de revue. Van de

voorheen laten zien wat het bedrijf allemaal doet. “Het geeft

introductie van DNSSEC tot de laatste ontwikkelingen op het

ons de mogelijkheid om al onze activiteiten te belichten en

gebied van cybersecurity. “Het magazine richtte zich in eerste

daarbij beter in te spelen op actuele onderwerpen”. Naast

instantie puur op het .nl-domein en onze registrars. De laatste

nieuws over .nl en andere diensten bevat de nieuwsbrief ook

jaren is de focus veranderd”, vertelt Roelof Meijer. “Hoewel de

vertrouwde onderwerpen zoals de evenementenkalender.

naam nog steeds verwijst naar onze voornaamste taak, het

Abonnees van The.nlyst krijgen de nieuwsbrief automatisch.

beheer van het .nl-domein, zijn onze activiteiten en dus ook

Ieder ander kan zich aanmelden via de website van SIDN.

de onderwerpen waarover we willen informeren veel diverser
geworden.”

Nieuwe huisstijl
De e-mailnieuwsbrief verschijnt in de nieuwe huisstijl die SIDN
op 1 maart heeft gekregen. Roelof Meijer: “Van een wat
behoudende en relatief onbekende organisatie zijn we

Nog geen abonnee?
Meld je dan aan voor
de nieuwsbrief op
sidn.nl/nieuwsbrief

inmiddels uitgegroeid tot een dynamische organisatie. Met
een kleurrijk palet aan activiteiten, gerespecteerd vanwege
haar kwaliteit, expertise en investeringen in internetontwikkelingen. Dat komt prachtig tot uiting in onze nieuwe
huisstijl”. Op de achterkant van deze laatste The.nlyst zie je
een voorproefje.

Meld je aan voor de nieuwsbrief op sidn.nl/nieuwsbrief
Via onze nieuwsbrief houden we je op de hoogte van alles wat er speelt rondom SIDN.
Van praktisch nieuws tot ontwikkelingen op het gebied van internet governance.
Onmisbare informatie voor iedereen die zich professioneel met het internet bezighoudt.

SIDN-logo nodig?
Gebruik je het SIDN-logo op je website?
Download ons nieuwe logo dan op sidn.nl/logo
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