
ACKspace deelnemersmeeting 21-sep-2011

* Aanwezigen:
● Da_Syntax
● LuckY
● Prodigity
● PsychiC
● Roelke
● Stefan
● Vicarious
● xopr
● Zapman

* Doornemen agendapunten

* Status van ACKspace
  *Grootte 
     Bestaat inmiddels uit 17 deelnemers incl. bestuur.
     Veel media aandacht geweest voor hackerspaces.nl

n.a.v. media aandacht zijn er meer geïnteresseerden
  * Financieel
     Goed bij kas, budget voor projecten
  * Doelstelling
     Wekelijks minimaal 1 activiteit.
     Grotere activiteit als bbq/LAN party. Goedkeuring nodig van Eduard. Eventueel een externe 
ruimte gebruiken i.v.m. openingstijden.
  * Gear : Shirt 16,50 , Apron 21,50. Verkrijgen via Vicarious. 
     Stickerspamming !
  * Sleutel / Pasjes
  * Volgende deelnemersvergadering begin december 2011

* Huisregels
Zooi opruimen.
Op tijd vertrekken, denk aan koelkast, stroom, ramen, lamellen.
Loop de checklist na bij het verlaten van de space
Eventueel magnetische sensoren op de ramen
Toiletten zuiver houden.

* Ongeschreven regels
Zooi opruimen (alweer), plaatsgeven
Labellen
Niet zomaar mee naar huis nemen
Kas(lijst) bijhouden, geen externen in kas laten rommelen

   Begeleid je bezoeker

http://hackerspaces.nl/


   Op tijd je bijdrage voldoen, status opvragen bij PsychiC

* Activiteiten
   Status van diverse projecten
       aankleding space, verlichting, posters, gadgets

besturing lamellen
xopr heeft onderdelen besteld bij DealExtreme, dit duurt nog even

       (telefoon)netwerk
in gang O komt nog een switch
PsychiC is bezig met gateways afmaken

       eigen servers/services
in de kelder is plaats om eigen servers te plaatsen, neem rekening met bandbreedte die 

gedeeld wordt met Camelot, AllDay Security en XCBS.
       beamer / overhead projector

er is monies voor een tweedehands of nieuwe beamer, die wordt aangeschaft.
suggesties van Vicarious: http://link.marktplaats.nl/484685830 of 

http://link.marktplaats.nl/481245070
   Inbreng deelnemers
     Aanwezigheid deelnemers
     Projectleiders aanstellen
     Minimaal 2x inplannen

als er workshops worden gehouden, houd er rekening mee i.v.m. overlast
     Projectbudget aanvragen

mail naar bestuur / board / contact / info@ackspace.nl met argument

* Suggesties
    Lockpicking

er worden nog extra lockpicking sets gekocht
er komt binnenkort weer een lockpicking workshop

    Filmavond met aansluitend bezoek bar Heerlen
    Trips naar andere hackerspaces (nl/be/de)

zaterdag 24 september openingsfeest Frack
events toevoegen: https://ackspace.nl/wiki/Form:Event

    Groter project voor publiek (mega pong / tetris / … )
blinkenlights.. toestemming nodig van Eduard
Joshua wordt projectleider hiervan
Hobbybob (Bitlair) uitnodigen voor een workshop

    Competitie (retro / hacking (CTF) / …)
programmeertalen, opdrachten uitvoeren, PsychiC gaat CoolePascal vragen
Over 2 weken zaterdag (1 oktober) geocaching door Roelke

    Aankleding draaideur
Kan met of zonder electronica, vanwege gebrek aan stopcontact in de draaideur.
Eventueel heroplaadbare batterijen met zonne-energie als bron.

https://ackspace.nl/wiki/Form:Event
mailto:info@ackspace.nl
http://link.marktplaats.nl/481245070
http://link.marktplaats.nl/484685830


Vicarious heeft nog 8 kleine tuinlampen met zonne-energie panelen die we kunnen 
hacken

* Discussiepunten
    Wat vinden/willen jullie?

Zapman: ACKspace voor mensen zonder technische kennis

Prodigity: printplaten ontwikkelen/etsen, meer componenten en ledjes

Roelke: we kunnen zelf een basic linux cursus geven
ACKspace meer naar buiten treden, media aandacht

xopr: minder gezeik, meer vrijheid

    Wat verwacht je van het bestuur?
Zapman: bestuur zouden lezingen moeten geven op conferenties.
lezing over Ubuntu

wat we verwachten van onze deelnemers: meer inbreng, vaker aanwezig zijn, dan 
ontmoet je mensen en daar komen ideeën, workshops en projecten van.

Zapman weet eventueel ruimte in voormalig HTS gebouw als ACKspace 2.0

Stefan weet eventueel locaties voor events. Patronaat e.d.
Een van bestuur checkt op de voorpagina of Huisregels erbij staan.
Bestuur gaat koffie/thee bespreken tijdens volgende bestuursmeeting.
Tijdens de bestuursvergadering gaan we mensen direct mailen.


