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1. Opening en vaststelling agenda
1.1.Voorzitter opent de vergadering om 18:06
1.2.Huidige agenda wordt goedgekeurd

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

3. Mededelingen en ingekomen stukken
Onderwerp

Auteur/inbrenger

Eventuele actie

Budget voor aankopen space

Bestuur

Actiepunt

4.Budget voor aankopen space
4.1.Prodigity: we hebben best wel goed gespaard en hebben een redelijke buffer. We kunnen
een gedeelte van deze buffer ook stukje bij beetje vrijstellen voor aankopen voor de
space.Idee:
◦ We stellen een budget beschikbaar, ieder kwartaal komt er een bedrag bij (50 euro).
We maken een wiki pagina met een lijst van mogelijke aankopen die mensen willen.
Elke deelnemersvergadering bekijken we de lijst en stemmen we over welk ding wordt
aangekocht (of dat er wordt gespaard).
◦ Het beginbedrag is 300 euro, leggen we deze deelnemersvergadering in.
◦ Het gaat niet om gebruiksartikelen, maar om “duurzamere” dingen. Arduino’s zouden
bijvoorbeeld net tegen de rand van consumables aan liggen.
4.2.Wolkje: januari is de volgende pizzameet, we maken een wiki pagina aan en sturen een
bericht rond, vanaf januari wordt gestemd over de lijst.
4.3.Prodigity: benadruk dat je in die lijst de naam, beschrijving, kosten, en verkrijgbaarheid zet.

5. Mededelingen
Wie

Wat

CoolePascal

Ik en prodigity willen eventueel FPGA
basiscursus opzetten bij genoeg belangstelling.
Als je interesse hebt, meld je bij me.

Tesla

Eventueel wil ik kijken of het mogelijk wordt een
evenement op te zetten met VR.

Prodigity

Ik ga weer een PCB design workshop houden
(Kicad), ik heb geleerd van mijn vorige fouten.
Is nog een WIP.

Elzilla

Ik wil kijken om een DnD avond te houden,
meld je als je interesse hebt.
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Wolkje

Vorige tweede kerstdag hadden we gourmet, wil
iets vergelijkbaars dit jaar weer doen. Wilde ook
eventueel samen iets doen met een dag iets
voor kerst doen.

6. Sluiting
6.1.De voorzitter sluit de vergadering om 18:54

Actielijst
Nr

Datum

Wie

Wat

215 17/04/01 bestuur

Overleg aanschaf CO2 brandblussers

216 17/04/01 Cloud,
Vicarious

deelnemers instrueren m.b.t. gebruik brandblussers

217 17/04/01 Prodigity

Rookmelders controleren

226 17/04/01 xopr

Kleuren van het jumpwheel controleren

233 17/06/24 xopr

Sourcecode deur publiceren

261 18/07/14 bestuur

Checklist schoonhouden ACKspace

263 18/10/06 vicarious

Rookmelders in orde maken

264 18/10/06 bestuur

Inloggegevens camera wijzigen

Wanneer

19/01/05

265 18/10/06 stuiterveer/pr VPN implementeren
odigity

19/01/05

266 18/10/06 prodigity

Space en stack filteren

19/01/05

267 18/10/06 stuiterveer

Datum voor deadline indienen vergaderpunten op wiki
specificeren

18/12/22

268 19/01/05 stuiterveer

Onderhoud mailinglijst

269 19/01/05 bestuur

Drankkeuze deelnemers peilen

270 19/01/05 bestuur

Services voor ACKspace via space infra gaan draaien

271 19/04/06 stuiterveer

Mogelijkheden binnen mediawiki onderzoeken voor
documenten achter loginscherm

272 19/07/06 prodigity

Contact opnemen met drankenhandel in Maastricht
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273 19/07/06 prodigity

Deursysteem stabieler maken

19/09/01

274 19/07/06 stuiterveer

Barsysteem stabieler maken

19/09/01

275 19/07/06 bestuur

Plan voor space aankopen uitwerken

19/10/05

276 19/07/06 prodigity

Space opruimen

19/09/01

277 19/10/05 bestuur

Wiki pagina aanmaken voor budget space-aankopen

19/31/21
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