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T 026 352 55 00

Aan

Auteur

leden van de raad van toezicht van SIDN, Siddharth
Khandekar

Sharon van Dort

Jeannine Peek (JPe), Paul Schnabel (PSc), Mark
Frequin (MFr), Roelof Meijer (RMe), Kees Neggers
(KNe), Peter van Schelven (PvS), Willem van
Waveren (WvW), Hubert Welleman (HWe),
agendapunt 6, Jeanette Horinga(JHo)- agendapunt 4
Sean Schuurman van Rouwendal (SSR), Renate
Lombarts (RLo), Barry Peters (BPe), Jan van
Pijkeren (JvP) – agendapunt 5
Afwezig

Simon Hania (SHa), Siddharth Khandekar (SKh),
Martin Sluijter (OR) – met kennisgeving

Opening, welkom, en vaststellen agenda door de voorzitter
De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. De agenda
wordt ongewijzigd vastgesteld.
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Notulen vergaderingen 21 september 2016

2.1

Notulen vergadering 21 september 2016
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.
Actielijst:
Alle openstaande actiepunten zijn afgehandeld en worden van de lijst afgevoerd.

2.2

Samenvatting conceptnotulen vergadering 21 september 2016
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Mededelingen en ingekomen stukken

3.1

Memo diversen

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

Verzoek AIVD om toegang tot zonefile: er zijn nog geen nieuwe ontwikkelingen te melden.

3.2

Memo voortgang SIDN Labs
Het voorliggende memo wordt besproken. Er zijn geen op- en/0f aanmerkingen.

3.3

Memo SIDN fonds
Het voorliggende memo wordt besproken. Er zijn geen op- en/0f aanmerkingen.

3.4

Memo voorstel vergaderdata 2017
De vergadering gaat akkoord met de voorgestelde data; met uitzondering van donderdag 15
juni 2017. Hiervoor wordt een alternatief gezocht.

3.5

www.sidn.nl

Bezoekadres

Aanwezig

1

support@sidn.nl

Overzicht activiteiten /aanwezigheid leden rvt van SIDN


17 november ECP Jaarcongres: KNe, PvS



1 december SIDN Relatiedag: PSc, PvS, JPe



10 januari 2017 Kick off SIDN: Aanwezigheid van alle leden van de rvt is gewenst.

Meander 501
6825 MD Arnhem

Postadres
Postbus 5022
6802 EA Arnhem

Datum

Classificatie

Blad

21 september 2016

Fout! Verwijzingsbron
niet gevonden.

2/2



11-16 maart 2017 ICANN Copenhagen, de bestuurder geeft aan dat aanwezigheid hierbij van
12 t/m 14 maart voldoende is. SvD zorgt ervoor dat de rvt-leden voor de hierboven
genoemde evenementen uitgenodigd worden.
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Financiën 2016

4.1

Q2 rapportage met najaarsprognose

JHo sluit aan bij de vergadering om een toelichting te geven op de voorliggende rapportage met
najaarsprognose. De vergadering dankt JHo voor haar inbreng en gaat akkoord met de voorgestelde
najaarsprognose.
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Overleg tussen OR SIDN – rvt SIDN

De voorzitter heet de leden van de OR van SIDN van harte welkom. SSR meldt dat hij met ingang van
1 oktober SIDN verlaat en dus ook zijn functie als voorzitter van de OR neerlegt. De leden van de rvt
wensen Sean veel succes toe in zijn verdere carrière. Vervolgens stellen de leden zich aan elkaar voor.
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Evaluatie rvt

De leden van de rvt geven aan dat naar hun zienswijze de rvt op een goede manier onderling
samenwerkt, maar dat ook de samenwerking met de bestuurder goed is. De leden van de rvt geven
aan dat ze tijdig en naar tevredenheid geïnformeerd worden over de zaken die bij SIDN spelen.
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Rondvraag en afsluiting

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering onder dankzegging.

