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1.Opening en vaststelling agenda
1.1.Voorzitter opent de vergadering om 20:12

Aanwezig zijn: Prodigity, Vicarious, Roelke, Danny_W, Eagle00789, Da Syntax, xopr, 
aes256cbc, PsychiC (telefonisch), CoolePascal (na de pauze)

1.2.Huidige agenda wordt goedgekeurd

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

3. Ingekomen stukken
3.1.De volgende stukken zijn ontvangen (niet verwerkt in de agenda)

Onderwerp Auteur/inbrenger Eventuele actie

Contant geld en drankkast Roelke Kas loskoppelen van 
ACKspace: vergadering 
plannen door geïnteresseerden 
(extra optie voor turven)

Landelijke open dag in maart Fish_ / hsnl Da Syntax mailt lijst / etherpad 
dat we deelnemen.
Prodigity neemt contact op met 
Carbon6.
Xopr maakt wiki aan
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4.Mededelingen
4.1.Er zijn nieuwe inschrijfformulieren.

Oude formulieren waren met 3 vellen te 'woest', Prodigity heeft contact gehad met Lexia 
Legal en deze heeft een legaal bindend document opgesteld. Er staat een BSN op wat 
noodzakelijk is om personen commercieel aansprakelijk te stellen in het geval van schade.

5.Events
1. Plan is om events mede te delen in een vast agendapunt op de vergadering (tijdsbestek van 

2 maanden). Hier volgt een lijst:
1. 3D printen (Roelke). Wordt aangesloten op nieuwe PC, klaar voor workshop in ca. 2 

weken
2. DJ lightjockey workshop (AmazingMike)
3. Nieuwjaarsborrel/wok (Eagle00789) Niets lijkt op die dag geplanned in het station volgens 

Eagle00789
4. Hackathon - Hacking heritage (Prodigity). Net zoals de space, maar dan kosteloos. 

Vicarious gaat een presentatie geven over de koetslamp
5. Hacker hotel (Vicarious). Bitlair's Hobbybob heeft een conferentie opgezet.
6. Eth0:2015 winter (2015/02/20 – 2015/02/22)
7. HITB: Amsterdam (Vicarious) 27-30 mei

2. Bezoeken als standhouder voor ACKspace is goed voor naamsbekendheid en potentiële 
nieuwe deelnemers, maar ontbreekt goede voorbereiding (van bijvoorbeeld Maker faire kon 
beter).
Danny geeft aan: Duidelijk verschil tussen ons en rest; In positieve zin betekende dat er iets 
te doen was (activiteiten voor bezoekers). Keerzijde was dat het een zooitje ongeregeld was. 
Presentatie: we moeten ons beter te kijk zetten, eventueel een plan opstellen voor de 
indeling en aankleding van de stands. Kortom: een concreter 'battle plan'. Danny wil wel een 
plan opstellen.

6.Aangepaste regels voor minderjarigen
1. We zijn nog een beetje op zoek naar een goede invulling en proberen nieuwkomers als 

bestaande deelnemers tevreden te houden. Het is te zien als een evoluerend proces.
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1. Omdat bij het begeleiden van minderjarigen een verantwoording komt, en niet iedereen 
hier de energie of aandachtsspanne voor heeft, is gekozen voor een 'tijdsegment' voor 
minderjarigen van 8:00 tot 20:00. Binnen deze tijd wordt het nuttigen van alcohol voor 
volwassen deelnemers dan ook ontmoedigd.
Roelke: Voor minderjarigen is meer activiteiten / begeleiding gewenst. Bijkomende 
uitdaging is dan ook om de aandacht van minderjarigen erbij te houden. Aes256cbc 
neemt expliciet afstand van verantwoordelijkheden. Bestuur geeft aan dat deelnemers ook 
niet eindverantwoording hebben, maar hoopt dat aanwezige deelnemers rekening houden 
met de situatie. Roelke: Zaken zoals GTA5 (18+ spellen) zijn geen goed voorbeeld. Een 
voorbeeld is om zaterdag van 12:00 – 17:00 een activiteit te plannen en iedereen bewust 
deel te laten nemen. Prodigity geeft aan dat (als voorbeeld) AmazingMike de laatste tijd 
wel rustiger worden (meer gewend aan impulsen binnen onze space). Xopr en Roelke 
noemen het concept “Jonge onderzoekers” zoals deze met Bitlair Amersfoort als 
onderdeel van een programma (“scouting van techniek”) is opgezet als tweede stichting: 
zij creëert een veilige werkomgeving. Continium wordt ook genoemd daar zij ook ervaring 
hierin hebben. Consensus is dat momenteel 2 a 3 minderjarigen waarschijnlijk een fysiek 
maximum is. Da Syntax heeft moeite met 'commitment' om jongeren te begeleiden of de 
aanpassing die nodig is om rekening te houden met minderjarige aanwezigen. Roelke 
deelt dit en noemt scouting als voorbeeld; daar is hij er voor de kinderen, hier (ACKspace) 
voor zichzelf.

2. Vanwege verantwoordelijkheid / aansprakelijkheid is daarom ook besloten om onbeheerd 
toegang middels iButton te onthouden. Er moet een volwassenen aanwezig zijn. 
Aes256cbc geeft aan dat de enige volwassenen daar aanwezig is, daarmee 
verantwoordelijk is en wil de mogelijkheid om hier onder uit te komen. Bestuur geeft aan 
dat minderjarigen eerst naar de space moeten bellen, en kan dan telefonisch geweigerd 
worden. Bij calamiteiten moeten de ouders telefonisch ingelicht kunnen worden. 
Telefoonnummer 112 wordt genoemd: is momenteel niet mogelijk met VoIP en xopr wil 
het risico niet dragen (is moeilijk te debuggen). Kijken naar GSM eventueel met SIMkaart, 
neerleggen bij EHBO kit.

7.Nieuwe space: indeling en projecten
1. Indeling gemaakt door Danny: overzichtelijk en alles goed bereikbaar.

1. Veel tafels om aan te zitten, en hopelijk blijft het netjes: het is een paar keer voorgekomen 
in de oude space dat sommige mensen voor onaangename verrassingen komt te staan 
als hij de space opent.

2. Dingen die aandacht nodig hebben voor het sluiten van de space zijn: tafels en vloer 
schoon en rommelvrij. gereedschap en elektronica-voorraad netjes terug op hun plaats. 

3. Internet zou omgezet moeten zijn, na vergadering testen; daarna kunnen we de oude 
ruimte opleveren.

4. Koelkast (en andere voorraad) bijvullen is een ondergewaardeerd punt, en ook inkopen 
doen laat een beetje te wensen over (staat nog steeds een vergoeding tegen over het 
halen bij Duerstloscher en Sligro), vuilniszakken, iemand? Schrijf je naam op het 
bonnetje, maak een kopie/foto voor eigen administratie en lever de bon in bij de kas of 
direct bij Vicarious.

5. Passen van Sligro en Macro heeft xopr, neemt ze mee, legt ze in de kas.
2. Kortom: nieuwe space is awesome! Laten we samen zorgen dat dit zo blijft, of zelfs nog 

beter wordt met gadgets!
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3. Extra noot: Heb respect voor spullen in de space. Als er wat kapot gaat (Da Syntax's auto 
door xopr bijvoorbeeld, of enkele spullen van Danny), geef het dan netjes door. Een ongeluk 
zit in een klein hoekje en iedereen heeft als het goed is een aansprakelijkheidsverzekering.
ACKspace inboedel is maar tot €3500,- verzekerd.

8.Heropeningsfeest
1. Da Syntax: heropeningsfeest. Lijkt een permanente space: tijd voor een heropeningsfeest, in 

2e of 3e weekend van februari. Maakt datumprikker en wiki pagina. Vraagt of er pers bij mag 
zijn, of alleen andere spaces? Eagle00789: pers is alleen praktisch bij open dag. Prodigity 
noemt carbon6: deze uitnodigen. Vicarious vraagt of we de tafels verplaatsen: eventueel 
t.z.t. Bepalen aan de hand van de aanmeldingslijst. Vicarious: noemt ook een eventuele 
Barbecue. CoolePascal: Eventueel 2 datums prikken.

9.Rondvraag
9.1.

Wie Wat

CoolePascal Wanneer heeft carbon6 een open dag?
Spullen inventariseren om te laten zien.

Danny_W Later dit jaar: Serious Request in Heerlen: event met landelijke 
naamsbekendheid. Ruim van te voren nadenken om iets te doen.
Eagle00789 maakt wiki pagina aan. Eind februari.

Vicarious IRC buddy (journalist) komt 10 januari om 9:00 langs om interview te houden 
over hackerspaces. Vicarious en Da Syntax zijn aanwezig.

Da Syntax – Officiële opening was 2 april 2011: precies 4 jaar geleden: opt deze datum als 
heropeningsfeest.
– barsysteem (harddisk maakt enge geluiden) Roelke: komt een werkgroep om 
nieuwe bar te schrijven. Prodigity wil het in python schrijven maar moet een 
design document hebben.

Eagle00789 3 vragen:
- schijf je in op de wok
- ??
- schijf je in op de wok

10.Sluiting
10.1.De voorzitter sluit de vergadering 22:40
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Actielijst

Nr Datum Wie Wat Wanneer

100 14/05/23 bestuur deelnemersmeet plannen eind juni voor definitieve 
koers

15/01/02

123 14/07/05 xopr Events meenemen in agenda van vergaderingen (zie 
9.1)

15/01/09

127 14/10/08 Da Syntax PR taken weder-oppakken 15/01/09

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

129 14/10/08 Prodigity Nakijken of SEPA automatische incasso kosteloos is

130 14/10/08
14/11/29

xopr SBBI details/formulier opzoeken
Belastingdienst contacteren

131 14/10/08 bestuur Registratieformulier aanpassen 
18- 18+ (kwitantieboekje al aanwezig) 

15/01/09

132 14/10/08
14/11/29

Prodigity
xopr

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

133 14/10/08
14/11/29

Xopr Lijst van noodnummers mailen naar info@ackspace.nl, 
deelnemers inlichten. (IBAN omzetten)

134 14/10/08 bestuurslid 
(doorlopend)

Overhandigd volledig inschrijfformulier aan xopr

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

138 14/10/08 bestuur Brainstormen over actief deelnemers zoeken. Indien 
mogelijk toepassen

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

142 14/10/08
14/11/29

bestuur Deelnemersmeet plannen i.v.m. opruimbeleid
voor vrijdag 5 december.

15/01/09

144 14/11/29 bestuur Kijken of een stichting een BHV verplichting heeft

145 14/11/29 bestuur 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 

148 14/11/29 bestuur Deurklink installeren op nieuwe elektrische deur 

149 14/11/29 bestuur 3mm staal T-profiel aanschaffen voor nieuwe 
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elektrische deur 

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

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

152 14/11/29 bestuur Aanzien hoe situatie vordert m.b.t. openingstijden en 
mensen die begeleiding nodig hebben

153 14/11/29 bestuur alleen twee high-resolution monitoren bewaren: 
weghouden van de grote tafels 

154 14/11/29 xopr blog entries over lepelen naar wiki

155 14/11/29 Vicarious SQL backup van wiki, wiki updaten, plugins oplappen

156 14/11/29 Prodigity Walas contacteren m.b.t. opleveren nieuwe ruimte <15/01/09

157 14/11/29 Prodigity Nieuwe/extra sloten vragen aan walas: bgg.: 
cilindersloten uit gereedschapskist gebruiken

<15/01/09

158 14/11/29 Prodigity 16A zekering aanvragen in nieuwe ruimtes

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

160 15/01/09 Da Syntax open dag: lijst mailen / etherpad beschrijven

161 15/01/09 Prodigity open dag: contact opnemen met Carbon6

162 15/01/09 xopr open dag: maakt wiki aan

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

167 15/01/09 Eagle00789? telefoon (evt. met simkaart) neerleggen bij EHBO kit

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 xopr Sligro- en Macropas meeneemen en in de kas leggen

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

172 15/01/09 Da Syntax heropeningsfeest: datumprikker en wiki pagina 
aanmaken

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
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