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1.Opening
1.1.Voorzitter opent de vergadering 7:33

2.Ingekomen stukken
2.1.Er zijn geen ingezonden stukken ontvangen

3.Mededelingen
3.1.Er zijn geen mededelingen

4.Bestuur
1.PsychiC kondigt aan dat LuckY terugtreedt.

PsychiC neemt de voorzittersfunctie over, Vicarious zal het 
penningmeesterschap op zich nemen, en xopr zal secretaris 
functies uitvoeren.

5.Financiën
1.Vicarious vertelt dat het goed gaat, maar vraagt met nadruk of 

deelnemers wel op tijd kunnen betalen .
Met de huidige buffer en inkomsten is de huur veilig.

2.PsychiC geeft aan dat het huidige sponsorschap nu beeindigd 
is . Verder geeft hij aan dat subsidie s niet wenselijk zijn ivm. 
Verplichtingen.

3.CoolePascal: Voorbeeld van hoe sponsoring uitwerkt is 
Fablab .

6.Deelnemers
1.18 PsychiC: betalende deelnemers, incl. bestuur: loopt 

ongeveer kiet . Het is moeilijk om leden te werven , en de 
verwachting is dat verschillende mensen na het einde van deze 
maand niet meer zullen bijbetalen.
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7.Open dag 26 november
1.PsychiC: de open dag was awesome ! Zeer geslaagd, en erg 

uitgebreid, met veel projecten uitgestald.
2.CoolePascal: Ger is heeft enkele keren bezoekers 

binnengeleid, maar niemand sprak deze toe.
3.[…]: er is zelfs verbazing dat veel mensen lang bleven en 

sommingen zelfs terugkwamen. Enige minpuntje was dat er 
geen geen lijst opgezet was voor email adressen in te vullen.

4.CoolePascal: vult aan: folders of iets dergelijks was er ook niet.
5.Zap: Publiciteit van XCBS uit was niet goed geregeld.

8.Status lopende projecten
1.Psychic hoopte op wat meer inloop en bijeenkomsten voor 

onderhoud van de huidige projecten
2.CoolePascal vind het resultaat naar verwachting voor een 

space
3.PsychiC: breng de projecten naar 'the next level'
4.Roelke: DMX is klaar
5.PsychiC geeft als hint dat de terminal fix mooi zou zijn
6.CoolePascal: Cola automaat niet te vergeten: deze is klaar en 

moet nog een filmpje van online gezet worden.

9.Status opkomende projecten
1.PsychiC noemt X10
2.Eagle00789 zegt elektra te willen schakelen op een los 

'ACKspace' x10 project. Verschillende deelnemers zijn 
geinteresseerd maar benieuwd naar de kosten. Dit zou grofweg 
op €75,- uitkomen.

3.PsychiC noemt lamellen
4.CoolePascal vraagt naar de omvang van het project en reden 

voor complexiteit
5.xopr geeft aan: “Het is de bedoeling is om sensors en 

aansturing te koppelen om schade te voorkomen”

Kvk. 51427427 Pagina 3/7



Stichting ACKspace bestuursvergadering 9 december 2011

6.PsychiC stelt voor: gereedschap voor projecten: breng mee of 
als het klein/goedkoop is: meenemen, en declareren

7.Vicarious: stuur mailtje en geef aan welk gereedschap je wil 
halen.

8.Besluit is om eerst bevestiging te krijgen voordat gereedschap 
gedeclareerd kan worden

9.Zap vraagt of het mogelijk is om voor sommige 
werkzaamheden andere ruimtes te gebruiken (bijvoorbeeld bij 
Doenja). Algehele mening is: vragen, en anders gewoon in de 
space doen, en naderhand schoonmaken/opruimen.

10.Da_Syntax: Wil werken aan de Lasergame tag guns.
11.PsychiCs project is werken aan het netwerk
12.CoolePascal vraagt waarom zoveel werk verricht moet 

worden voor het netwerk?
13.Lucky geeft aan dat layer3 nog geregeld moet worden
14.PsychiC: Voor projecten: plan eens een avond in, dat brengt 

vanzelf geinteresseerden met zich mee
15.CoolePascal geeft aan dat hij best cursussen wil doen, maar 

men moet zelf plannen, bijvoorbeeld: Eagle00789 heeft 
gevraagd voor een informatieavond osciloscoop en gaat datum 
prikken.

16.Zap is van mening dat mensen een afwachtende houding 
hebben

17.PsychiC geeft aan: er is verschil in hackerspaces, en bij 
iedere space kristaliseert het anders uit

18.PsychiC vraagt ook: zijn er mensen die workshops willen 
geven, of mensen kennen, kom/breng deze hier naar de space.

19.Prodigity: Wordt kennis die op de wiki staat uberhaupt 
gelezen? Antwoord blijkt een duidelijke ja te zijn.!

20.Prodigity vraagt ook: of de wiki in Engels of Nederlands moet. 
Algehele conclusie is dat het wenselijk is net zoals andere 
spaces ook Engelstalige wiki's hebben, maar zeker niet 
verplicht.
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21.CoolePascal voegt toe dat Engels dan wel correct Engels 
moet zijn, in plaats van Zwahili/Koeterwaals Engels.

10.Retro space
1.PsychiC gaat a.s. Zaterdag naar de RevSpace, en gaat na wie 

nog meer mee wil. Vicarious en xopr twijfelen nog. Indien 
Vicarious met de auto gaat zou Eagle00789 wellicht mee 
willen.

2.Zap merkt op dat in Kerkrade 1 a 2 keer per jaar ook een retro 
achtig event plaatsvindt. PsychiC geeft aan dat zoiets altijd 
interresant kan zijn voor de space om als event te markeren

11.28C3
1.Vicarious: aangezien het event is uitverkocht, is er een initiatief: 

“no nerd left behind”, vergelijkbaar met “peace mission” van 
vorig jaar. Het idee is: streams afspelen van de lezingen, om 
gezamelijk in de space te volgen. Extra noot is dat het event 
midden in de week valt (tussen kerst en nieuwjaar).

2.Da_Syntax vraagt zich af hoe de presentatietijden vallen en of 
het te combineren valt met een lanparty. Talks lijken tot laat 
door te gaan, dus dit blijkt geen optie.

3.Zap vraagt of het mogelijk is om een interactieve sessie met 
andere lokaties te houden? Gezien de aard van het CCC event 
en de opzet van het initiatief

4.CoolePascal vraagt of iemand ooit de streams van afgelopen 
events kijkt, anders hebben streams afspelen in de space geen 
zin. Verschillende mensen kijken of hebben gekeken, en 
Vicarious heeft vrij en gaat toch op de beamer kijken in de 
space.

12.Eth0:2012 Winter
1.13-15 Januari is in de buurt van Enschede/Arnhem het 

jaarlijkse Eth0 winter event. Prijs is vooralsnog onbekend.
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13.Rondvraag
13.1.CoolePascal merkt op dat er progressie is in de kennis 

binnen ACKspace, en ziet dit als positief
13.2.Eagle00789: wil het ACKspace x10 opstarten en geeft aan: 

medewerking gewenst/welkom.
13.3.Roelke wil Lasergame oppakken; doel om werkend te 

krijgen en actief te testen. Ook is hij bezig met de Cisco 
switches.

13.4.Prodigity: “Laserkanon?” CoolePascal kent iemand die 
lasers kan demonstreren; er is interesse, en CoolePascal zal 
navraag doen bij deze persoon. Roelke geeft aan dat hij een 
laserprojector kan meenemen.

13.5.Da_Syntax: Wijst op vage mails/reacties van Zap op de 
mailinglist. Algemene mening is dat de mailinglist on-topic zou 
moeten zijn, ietwat formeel. Voor informele dingen is IRC 
geschikter.
Da_Syntax vraagt ook naar het exacte doel van de publicity 
stunt? Het antwoord, publiciteit zou zijn zoals het spel uitstallen 
in de stad met Cultura Nova. CoolePascal geeft aan: het 
initieel doel was verschillende disciplines samen voegen en dat 
is gelukt.

13.6.Prodigity wil input van Zap; hij is bekend met de 
cultuurevenementen. Zap geeft aan positieve ontwikkeling te 
zien van de space zoals bij de cultuurevents ook aan de orde 
was.

13.7.Vicarious: wil werken aan de Space API. CoolePascal 
vraagt naar het waarom en wat? Antwoord is, dat het een 
universele manier is om space states uit te lezen m.b.v. een 
toegewijd protocol. Vicarious regelt met CoolePascal het hoe 
en waar.

13.8.LuckY meldt: binnenkort komt er weer een Cisco workshop 
over routing. Ook is hij bezig met spacefed (landelijke 
hackerspace wifi)
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13.9.xopr: heeft niets te melden, los van dat hij nauwelijks tijd 
heeft om in/bij te springen bij projecten.

13.10.Sap merkt op: overdag is het rustig. Hij ziet mogelijkheden 
in bijscholing doen en mensen betrekken, bijvoorbeeld over 
netwerken en beveiliging, of met mensen van een Linux 
gebruikersgroep/Suse te betrekken als een vorm van PR. 
Elektor wordt genoemd als mogelijk PR kanaal. Roelke geeft 
aan dat dit kansloos is. PsychiC benadrukt dat we geen 
afhankelijkheid willen door sponsoring.
Ook vindt Zap het jammer dat er niet veel gebeurt, maar 
Roelke geeft aan juist productiever te zijn in de space.

13.11.PsychiC is bezig met server projecten/virtualisatie: er is 
nog ruimte. Xopr geeft aan dat het handig kan zijn een extra 
virtual machine op te zetten voor te klooien met voip. Een 
eventuele workshop wordt aangehaald, en Psychic: geeft aan 
dat deze voorrang krijgen. Ook is PsychiC bezig met BSD, en 
is op zoek naar hulp. Lucky geeft aan dat Antarez een 
workshop gaat houden over OpenBSD 5.0. Eagle00789 vraagt 
naar de status van de Quake 2 server, deze zou volgens 
PsychiC draaien, Lucky geeft aan dat deze niet draait, 
CoolePascal vraagt: of er een mogelijkheid is om van buitenaf 
in te loggen; Roelke is bezig met OpenVPN en zou dit 
binnenkort mogelijk moeten maken. Roelke zal PsychiC mailen 
hierover.

13.12.CoolePascal: er zijn arduino's: doe er iets mee. Wil je hulp, 
plan een datum.

14.Sluiting
14.1.De voorzitter sluit de vergadering om 21:06
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