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1.1

SIDN fonds i.a.v. Eddy Schuyer en Valerie Frissen
Evaluatie SIDN fonds en besluit tot continuering

In 2017 is een tevredenheidsonderzoek onder alle projecten uitgevoerd. Conclusie uit de evaluatie:
het gaat goed. Wel zou mogelijk nog een rolwijziging plaats kunnen vinden. De projecten zouden
meer aandacht willen voor de begeleiding van de projecten zelf en steun bij doorgroei en
ontwikkeling. Naast complimenten wordt als feedback meegeven dat waar zaken mis zijn gegaan
deze meer omschreven kunnen worden om lessen uit te halen. In de toekomst zou er meer aandacht
besteed kunnen worden aan projecten die zich richten op de aanpak van de internetstructuur. De
bestuurder schetst het historisch perspectief. De bestuurder vraag om goedkeuring om de intentie om
door te gaan met de financiering van het SIDN fonds om te zetten in een daad. De vergadering keurt
het besluit goed.
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2.1

Impact en stakeholderconsultatie

Memo behorende bij het rapport stakeholderconsultatie

In 2017 werkten we uit welke impact we als SIDN denken te bereiken. Dat resulteerde in een
uitgebreide effectenkaart die we afgelopen december toetsten bij diverse stakeholders tijdens de
sessie ‘SIDN impact 2017’. Het doel van het voorliggende memo is de rvt te informeren over het
proces rondom de impactmeeting. De 0-meting komt terug in een volgende vergadering.
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3.1

Update Connectis

SIDN Deelnemingen governance update

Via SIDN Deelnemingen heeft de bestuurder, net als hij dat voor SIDN nodig heeft, goedkeuring van
de rvt nodig voor de begroting en het jaarplan van Connectis voor het nieuwe jaar. In deze notitie is
het voorstel voor de jaarrekening en begroting opgenomen. De rvt gaat akkoord met het verzoek van
de bestuurder om in te stemmen met de begroting, mits er geen materiële afwijkingen zijn. Als de
afwijking hoger is dan 5% dan besluit de auditcommissie of er goedkeuring nodig is van de rvt.
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Update new business

Gevraagd wordt of de producten die onder de vlag new business ontwikkeld worden, bestemd zijn
voor .nl of voor SIDN. Geantwoord wordt dat SIDN met new business producten bedoelt, die SIDN
verkoopt en verkocht kunnen blijven worden, los van .nl.
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5.1

SIDN Labs

Projectvoorstel: Netherlands Future Internet eXperiment (NFIX)

Netherlands Future Internet eXperiment (NFIX) is een meerjarenproject waarin we onderzoek doen
naar alternatieve ontwerpen van het internet en toepassingen daarvan. Het doel van het eerste jaar
van NFIX is het veld leren kennen en onze technische richting te kiezen. We richten ons daarbij in
eerste instantie op de security-aspecten van een toekomstig internet.
Doel
NFIX heeft als doel om (1) te experimenteren met bestaande alternatieve internetontwerpen en die
een stap verder te brengen en (2) om als toepassing daarvan nieuwe infrastructuurconcepten te
prototypen die relevant zijn voor de Nederlands samenleving en economie (bijv. toekomstige
internetexchanges). De vergadering stemt in met de voorgestelde aanpak en gaat akkoord met de
bijbehorende kostenraming.
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Rondvraag en afsluiting

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. De voorzitter sluit de vergadering.

