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1.Opening en vaststelling agenda
1.1.Voorzitter opent de vergadering om 17:56. 13 ‘stemgerechtigden’ aanwezig.
1.2.Huidige agenda wordt goedgekeurd

2.Vaststelling vorige notulen en actiepunten
2.1.Vorige notulen worden goedgekeurd

3.Mededelingen en ingekomen stukken
3.1.Verhuizing van DJ.

Prodigity: Overbuurman (DJ) is verhuisd, dus de geluidsoverlast is nu weg (geluidsinstallatie
is weg, Cloud: is volledig verhuisd.

3.2.Open dag zondag 18 september a.s. door Carbon6; Idee is een open-deur-beleid zodat 
bezoekers de ruimte kunnen bekijken. De vraag is of er interesse is. Vicarious, Da Syntax, 
CoolePascal, Stuiterveer: geven aan interesse te hebben.

3.3.xopr had een ‘challenge’ op de Telegram gezet: decodeer de bitstream uit de Api pedestal 
achievement <ack.space/wiki/Property:Achievement>. De winnaars van een Club mate zijn: 
do1ob (voor het noemen van Baudot), Prodigity (voor het decoderen van JM) en 
Computer1up (voor het ontcijferen van JeMoeder).

3.4.

Onderwerp Auteur/inbrenger Eventuele actie

Keuken: Is een vuilnisbelt. Eric 
(locatiemanager) huurders 
nagelopen. Vermoedelijke 
dader bijgepraat over de juiste 
afvallocatie.

Aes256cbc Afwachten. Eventueel laten 
afsluiten met aparte sleutel. 
Anders prullenbak weghalen en
melden aan Walas

Betaald parkeren oorspronkelijk
Juni 2015. Officieel Per 17 
oktober a.s.: €35,- ex./mnd
€0,50,- per half uur met 
maximum van €6,55/dag incl.

Cloud Mail zal worden doorgestuurd, 
huurdersbelangenvereniging 
zal nog hier op ingaan
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4. Introductie corveebord
1. Prodigity: Vaste schoonmaakploeg is moeilijk, daarom is gekozen voor een corveebord; 

noteren wanneer je langs bent geweest en elke activiteit (stofzuigen, drank inladen, etc.) die 
men gedaan heeft. Verhouding wordt vergeleken met het gemiddelde.
Da Syntax: bezwaar: de verhouding tussen acties en bezoeken zijn nog niet bepaald.
Prodigity: punten/gewicht per activiteit is moeilijk te bepalen. Uurtje bezoek wordt niet geteld.
CoolePascal: eigen rommel opruimen scheelt een hoop. Prodigity: zelfs dan gaat het fout.
Vicarious: Gebruik ook common sense zoals koelkast bijvullen.
Extra: aes256cb: tafel toewijzen voor Prodigity gezien zijn werkzaamheden. Stuiterveer: 
dedicated tafel. Prodigity & Da Syntax wil geen dedicated tafel. Da Syntax als oude spullen 
weg zijn, dedicated kratten. Keuze is: Prodigity ruimt vrijdag’s de tafel leeg.

5.Sorteren stACKspace
1. In de hACKspace staan kratten die weggaan. Graag voor iedereen: door de stACKspace 

lopen om rotzooi weg te doen. Cloud: wat is rotzooi en wat kan weg? Prodigity: zet op stapel 
in de hACKspace.

2. Vicarious: blanco A4 in krat, naam erop, bekeken, wel/geen rotzooi.
Computer1up stelt voor om een opruim-‘meeting’ te organiseren: datumprikker (na open 
dag).

6.Wisselen {st|sl}ACKspace
1. Da Syntax & Prodigity hebben als voorstel: de stACKspace en slACKspace omwisselen. 

Overgang tussen hACK en slACK is te vaag: veroorzaakt vaak overlast twee kanten op.
Dit zou het makkelijker maken om iets uit de stACKspace te halen. Stemronde: initieel 2 
tegenstanders 11 voor. Eventueel tijdens Sorteren.
Vicarious: worde de vloer ook verhuisd? Kunnen we niet een gat in de muur maken? Cloud: 
aanvragen bij Walas, hoeft geen probleem te zijn, kost wel geld.
AmazingMike: Idee om deur terug laten plaatsen? Stemronde: 8 voor.
Deur zal bijgeschaafd moeten worden i.v.m. hoogteverschil vloer.

7.Meetings
1. Prodigity geeft aan dat het plannen van meetings vaak moeizaam gaat. CoolePascal stelt 

voor elke 3 maanden 1e zaterdag van het kwartaal pizza & meet. Stemronde: 11 voor.

8.Round robin voor jeugddeelnemers
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1. Prodigity: Laatste tijd zijn er geen mensen aanwezig voor jeugddeelnemers op zaterdagen.  
Willen hier verandering in brengen door een opt-in (round robin) systeem te maken om 
jeugddeelnemers te kunnen ontvangen.
Do1ob: levert dit extra punten op voor corvee? Prodigity: misschien.
CoolePascal: elke 2 weken is te vaak: groep moet groot genoeg te zijn.
Do1ob: wil helpen maar heeft niets om te helpen.
Aes256cb: wil en kan de verantwoordelijkheid niet op zich nemen.
Cloud: om welke tijden gaat het? In principe rond de middag tot 20:00u.
Prodigity: stelt voor  ‘speciale’ mailinglijst op te stellen waar jeugddeelnemers en op-in-
personen gezamenlijk in zitten.
Prodigity: stuurt iedereen nog een mail om zo mensen die interesse hebben te informeren.

9.Rondvraag
9.1.Niemand maakt gebruik van de rondvraag

Wie Wat

Da Syntax 3D printers: lastig draaiend te houden. Niet zelf 
fixen als je niet zeker bent. Gebruik alleen om te
printen. USB hub: P poort is voor 3D printer. 
Vraagt voor dedicated toetsenbord + muis.

Do1ob Wil document opstellen: personen moeten aan 
voorwaarden voldoen om aan freesmachine te 
mogen werken. Wordt samen met Prodigity 
naar gekeken

Vicarious Meer workshops!

CoolePascal Voorstelrondje voor Tim

10.Sluiting
10.1.De voorzitter sluit de vergadering om 19:19

Actielijst

Nr Datum Wie Wat Wanneer

128 14/10/08 Prodigity Financiële zaken in GNUcash verwerken en overdragen
aan Vicarious.

130 14/10/08
14/11/29

xopr SBBI details/formulier opzoeken
Belastingdienst contacteren

132 14/10/08
14/11/29

Prodigity
xopr

Kijken met Lexia legal naar bindendheid document
BSN / blokletters, IBAN ACKspace

16/09/05

133 14/10/08
14/11/29

xopr Lijst van noodnummers mailen naar info@ackspace.nl, 
deelnemers inlichten.

134 14/10/08 bestuurslid Overhandigd volledig inschrijfformulier aan xopr
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(doorlopend)

135 14/10/08 xopr
(doorlopend)

Werkt lijst met inschrijvingen bij en stuurt deze naar 
info@ackspace.nl

136 14/10/08 Vicarious
(doorlopend)

Neemt financiële gegevens over in de administratie

139 14/10/08 xopr Huisregels aanpassen i.v.m. alcoholbeleid en vuilnis

140 14/10/08
14/11/29

Da Syntax Foto's maken van vuilnisbakken 
Foto's uploaden

16/01/18

145 14/11/29 Vicarious Brandblussers controleren op geldigheid, plaatsen in 
elke (sub)ruimte

146 14/11/29 bestuur Bordjes aanschaffen voor brandblussers en EHBO kit 

147 14/11/29 bestuur Ontruimingsroute kopiëren van Walas 

150 14/11/29 bestuur Magneetcontacten aansluiten op onewire, eventueel op
korte termijn via Arduino / Raspberry PI

151 14/11/29 xopr Melden in huisregels dat externe spullen niet verzekerd 
zijn

159 14/11/29 xopr Extra zekeringgroep aansluiten voor werktafel

163 15/01/09 Danny_W events bezoeken: plan opstellen

164 15/01/09 iedereen rekening houden met minderjarigen (geen 18+ spellen 
of gewelddadige films)

165 15/01/09 minderjarige
n

vooraf space bellen zodat de aanwezige deelnemer 
deze te woord kan staan; naar gelieve kan toestemmen

166 15/01/09 xopr lijst ophangen met calamiteitengegevens

168 15/01/09 iedereen tafels en vloer schoon en rommelvrij

169 15/01/09 iedereen koelkast (en andere voorraad) op tijd bijvullen en 
inkopen

170 15/01/09
15/03/20

xopr Sligro- en Macropas meenemen en in de kas leggen
Macropas meenemen

171 15/01/09 iedereen aanbevolen een aansprakelijkheidsverzekering te 
hebben. Bij schade, netjes melden

173 15/01/09 iedereen(?) open dag: Spullen inventariseren om te laten zien

174 15/01/09 Roelke Bar: werkgroep opzetten voor nieuwe software

175 15/01/09 geïnteres-
seerden

Bar: vergadering plannen voor verbetering software

176 15/03/20 Vicarious Update financiele status na ontvangen laptop

177 15/03/20 Bestuur Huurovereenkomst alsnog evalueren

178 15/03/20 Da Syntax hsnl mailen i.v.m. openingsfeestje

180 15/03/20 Xopr Ontvangen wachtwoorden uitwisselen
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181 15/12/12 Prodigity 2e persoon die binnenkomt herinneren om de space op 
open te zetten

182 15/12/12 Xopr Mail sturen: minderjarigen moeten bellen, 
deelnemersmeet plannen (datumprikker)

185 15/12/12 Prodigity Kijken of importeren in GnuCash mogelijk is

186 15/12/12 Bestuur GnuCash doornemen (tutorial / documenteren)

187 15/12/12 Bestuur Maandelijks financieel kwartiertje plannen

188 15/12/12 Xopr + 
Vicarious

iButtons excluden (alle buttons noteren)

189 15/12/12 Xopr Niet uitgegeven buttons uit deur halen

190 15/12/12 Bestuur / 
Xopr

iButton op inschrijfformulier schrijven

191 15/12/12 Bestuur iButton challenge response audit

192 15/12/12 Prodigity + 
Da Syntax

(Januari) Kits4kids aankondigen

194 15/12/12 Xopr Joy2Key licentie kopen + declareren

195 15/12/12 Bestuur Core-infra: hot spares faciliteren

196 15/12/12 Bestuur Passwords nalopen

198 16/09/03 xopr do1ob, Prodigity en Computer1up krijgen een Club 
Mate

199 16/09/03 bestuur Afvalvorming in keuken afwachten. Eventueel 
prullenbak weghalen en melden aan Walas

200 16/09/03 Prodigity Mail befreffende parkeerbeleid doorsturen

201 16/09/03 iedereen Vanaf heden: corveebord gebruiken

202 16/09/03 Prodigity Corveebord: gemiddelde berekenen en vergelijken

203 16/09/03 Prodigity Vrijdag's tafel leegruimen

204 16/09/03 xopr Datumprikker maken voor opruim-'meeting'

205 16/09/03 bestuur Deur slACKspace terugplaatsen (bij laten schaven 
door Walas)

206 16/09/03 xopr Elke 3 maanden pizza & meet-zaterdag organiseren

207 16/09/03 bestuur Speciale mailinglijst opstellen voor jeugd- en 
round-robin-deelnemers

208 16/09/03 Prodigity Mail sturen voor geinteresseerden te informeren

209 16/09/03 bestuur toetsenbord + muis regelen voor 3D print-pc

210 16/09/03 do1ob + 
Prodigity

Document voorwaarden freesmachine opstellen
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