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1. Opening en vaststelling agenda
1.1.Voorzitter opent de vergadering om 19:52
1.2.Huidige agenda wordt goedgekeurd

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

3. Ingekomen stukken
3.1.Er zijn geen ingezonden stukken ontvangen
Onderwerp
Auteur/inbrenger

Kvk. 51427427

Eventuele actie
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4. Mededelingen
4.1.Prodigity heeft een mail gestuurd naar de gemeente, en heeft bericht gekregen dat dit is
doorgestuurd naar de juiste afdeling.
4.2.Da Syntax is bij het Continium geweest, heeft gesprek gehad, zou binnen 3 weken iets laten
weten, maar tot op heden niets van vernomen. Bart Temme heeft nog contact gehad (ook
omtrent hackday: Vicarious regelt wiki)
4.3.Inmiddels zijn we anderhalve maand weg bij de Putgraaf: Nog steeds in overleg met interim,
maar ga er van uit dat het niet mogelijk gaat worden om ACKspace in de Klomp te vestigen.
4.4.Als iemand (zijn) spullen uit kratjes wilt halen: melden bij Vicarious

5. Kosten - baten
1. PsychiC: met 13 leden hebben we €260,- per maand te besteden. We hebben ongeveer
€40,- af te schrijven van overgebleven snacks en drinken. Kosten: €30,- verzekeringen, etc.
€70,- per maand voor de ruimte. Momenteel €877.22 liquide. Huur kunnen we tot €230,veroorloven; dat is incl. 'Gas, water en licht'.
2. Kijken naar deelnemerschap, Stemronde:
◦ voor deelnemerschap te verhogen naar €25,- in het geval van een beschikbare ruimte
voor dat bedrag: 8 / 8 aanwezige deelnemers
◦ voor deelnemerschap te verhogen naar €30,- in het geval van een goeie ruimte voor
dat bedrag: 6 / 8 aanwezige deelnemers
◦ ruimte zoeken in een grotere regio: omgeving Sittard: 7 / 8 aanwezige deelnemers
◦ ruimte zoeken in een grotere regio: omgeving Maastricht: 6 / 8 aanwezige deelnemers

6. Status ruimtes
1. Da Syntax heeft mail gestuurd naar de mailinglijst met lijst van de ruimtes + status: vraagt
zicht af of de mail is ontvangen: blijkt bij verschillende mensen in de spambox terecht zijn
gekomen.
Het lijstje in het kort die prospect zijn (geweest):
◦ Heldevierlaan: te duur
◦ Carbon6: Geen 24/7 en vage/complexe voorwaarden
◦ C-Mill: ACKspace werd niet helemaal serieus genomen; bleek zelfde persoon als
Putgraaf te zijn.
◦ Putgraaf: lange tijd onduidelijk, maar kosten komen neer op, 3 maanden huur à €50,per m2 per jaar + €10,- per m2 vloerbedekking + €50,- per maand per parkeerplaats
◦ Klomp: in ker kort kwam het er op neer dat de eigenaar niets in zijn pand wilde hebben
wat met pc's te maken had.
◦ Molenberg kerkraderweg 87a: blijkt niet binnen ons budget (Originele huur zou zijn:
€1225,- per maand) Ze zouden antikraak-voorwaarden opstellen met onder andere de
volgende voorwaarden: duur minimaal 3 maanden, €205,- per maand, exclusief 'gas,
water en licht'
◦ Stationsstraat 12 Sittard tegenover het station (via TheOnlyJoey, Young startup beheer)
Da Syntax: ingeschreven; kostenindicatie is v.a. €190,- per maand. Nog geen contact
gehad met juiste afdeling.
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2. Roelke: heeft met baas gesproken: Maastricht heeft een wethouder die meer met studenten
in de stad wil/kan. Hij kan eventueel contact opnemen (I.c.m. FabLab in het pand van
Cumulus) Geeft aan (samen me xopr) dat contact met gemeente niet slecht hoeft te zijn (in
de gemeentelijke subsidie-loop) Zal volgende week baas vragen en gebruikt daarvoor in
overeenstemming met Prodigity, diens sjabloon-mail.
3. PsychiC heeft collega Bram meegenomen, die weet te vertellen dat er een leegloop van
bedrijven gaande blijkt te zijn in regio Sittard/Geleen. Eén van de grotere
leegstandbeheerders aldaar is Maximus beheer en kosten voor een ruimte lijken ongeveer
€165,-). Vicarious zal inschrijving doen bij Maximus. (Syntax geeft aan dat er een prijs staat:
v.a. 60 per m2 à €235,- per maand)
4. Vicarious: pand in Landgraaf: is te vroeg op de site van Camelot terecht gekomen:
onderhandeling met eigenaar is nog lopende.
Syntax: Camelot probeert komende week proberen rond te krijgen.
5. Algemene consensus is: ogen openhouden voor ruimtes met richtlijn van 80 m2.
6. Oud winkelcentrum de Plu bij Pancratiusplein staat tijd leeg: wordt gesproken over huur i.p.v.
Antikraak.
7. Stemronde met betrekking tot eis van de soort ruimte:
◦ Genoegen nemen met een kleinere ruimte (ca. 70m2): 8 / 8 aanwezige deelnemers
◦ Openingstijden: 24/7 als must voor de space: 6 / 8 aanwezige deelnemers
8. Overigens wordt bij geen ruimte als alternatief een maandelijkse activiteit (bijvoorbeeld:
ruimte huren) niet heel positief op in gegaan.
<ingelaste pauze van ca. 20 min>

7. Aftreden voorzitter
1. PsychiC treed af per 1 juni als voorzitter. Volgens het bestuur is het tijd voor 'vers bloed'; het
liefst van iemand van uit de regio om zo beter overzicht en kortere lijntjes te hebben met de
stichting. Hij neemt wel nog het penningmeesterschap tot zich. Het correspondentieadres
staat ook nog steeds op naam van PsychiC, maar, gezien hij penningmeester blijft en in de
loop wil blijven, geeft hij aan dat dit geen probleem is. Ziet het liefst iemand van uit de regio.
Graag bestuur@ackspace.nl xopr stuurt participants@lists.ackspace.nl mail met inhoud
functie hierover
2. Vicarious wil zich wel beschikbaar stellen.
3. Roelke heeft er momenteel te weinig tijd voor, maar wil zich vanaf november beschikbaar
stellen.
4. Roelke geeft aan dat hij graag een stemronde ziet (met deelnemers).

8. Rondvraag
8.1.
Wie
aes256cbc
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Wat
Wat gebeurd er als men geen contributie
betaald: wordt op verzoek uitgeschreven.
PsychiC wil daarom eind juni meeting plannen
voor definitieve koers (ruimtes en contributie).
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9. Sluiting
9.1.De voorzitter sluit de vergadering om 22:13

Actielijst
Nr

Datum

Wie

40

05/08/12 PsychiC

k.v.k. / notaris statuten: wil kijken wat het kost om een
naamswijziging/vrije naamkeuze in te stellen

42

05/08/12 PsychiC

Bestuurdersaansprakelijksverzekering: kans is verzoek
op levering financieel / jaarverslag.

74

6/3/14

PsychiC

bankrekeningnummer bij herinneringen zetten

< 5/2/14

75

6/3/14

Vicarious

zuinig zijn met inkopen (alleen mate, blikjes, om
onkosten en transport te besparen)

< 5/2/14

76

6/3/14

PsychiC

kritieke services onderbrengen by PsychiC:
tegemoetkomen voor stroom

< 5/2/13

77

6/3/14

xopr

stuurt mail i.v.m. verhuizen

< 5/2/14

78

6/3/14

PsychiC

Giamo mailen i.v.m. verantwoording poort

N.v.t.

79

6/3/14

Da Syntax + bij negatief bericht 78 poort-hardware weghalen.
aes256cbc

N.v.t.

80

6/3/14

Da Syntax + berichten ophangen i.v.m. afbreken netwerk/infra.
xopr

< 5/2/14

81

6/3/14

Vicarious

telt voorraad donderdag (6 maart)

< 5/2/14

82

6/3/14

xopr

telt eventueel voorraad vrijdag de 7e

N.v.t.

83

6/3/14

Vicarious

spamfilter scherper in te laten stellen

84

6/3/14

PsychiC

maakt backup van VM.

N.v.t.

85

6/3/14

xopr

stuurt vr. 21 maart mail open dag naar de lijst.

< 5/2/14

86

5/2/14

PsychiC

Overdragen voorzitterschap

87

5/2/14

xopr

Mail opstellen voor mailinglijst (voorzitterschap,
vergadering: doodle)

< 5/23/14

88

5/2/14

Vicarious

Laatste bedrag kas storten

< 5/23/14

89

5/2/14

xopr

Contract opstellen voor Martijn

90

5/2/14

Da Syntax

Contact opnemen Interim: uitsluitsel vragen

< 5/23/14

91

5/2/14

Da Syntax

Martijn vragen mogelijkheid ruimte gebruiken voor
vergadering

< 5/23/14

92

5/2/14

Da Syntax

Navragen Prodigity inzake subsidieregeling(en)

< 5/23/14

93

5/23/14

Vicarious

Wikipagina aanmaken voor hackday

94

5/23/14

Vicarious

Contact onderhouden/afronden Molenberg
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Wanneer
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95

5/23/14

Da Syntax

Stationsstraat Sittard: contact afwachten juiste afdeling

96

5/23/14

Roelke

Baas vragen voor contactpersonen binnen gemeente
Maastricht

97

5/23/14

Vicarious

Inschrijven Maximus (regio Sittard/Geleen)

98

5/23/14

deelnemers

bestuur@ackspace.nl mailen m.b.t. voorzitterschap

99

5/23/14

xopr

inhoud voorzitterschap mailen naar participants-lijst

bestuur

deelnemersmeet plannen eind juni voor definitieve
koers

100 5/23/14

Kvk. 51427427
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