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1. Opening en vaststelling agenda
1.1.Voorzitter opent de vergadering om 18:08 uur op zaterdag 7 april 2018.
Aanwezig: Prodigity, Wolkje, C-blast, aes256cbc en Tesla
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

Blinderen ramen gang om licht
tijdens film kijken te
verminderen

aes256cbc

Bestuur geeft goedkeuring,
kosten en handelen echter op
zichzelf nemen

4. Communicatie ACKspace website
Prodigity: Verwachting naar buiten heroverwegen om meer deelnemers te trekken en helder te
informeren: xopr en C-Blast ontfermen zich hierover.
C-Blast: er is al wat opgezet maar wordt nog aan gewerkt
aes256cbc: vrijblijvendheid opnemen in tekst, men is niet verplicht hulp te bieden indien dit
gevraagd wordt.

5. Jeugddeelnemers
aes256cbc: is er een geschreven beleid over jeugddeelnemers?
Wolkje: nee, niets in huisregels
aes256cbc: is er bezwaar naar leeftijdsgrens van 18+?
Prodigity: huidige jeugddeelnemer mag blijven, maar er zijn liever geen nieuwe
jeugddeelnemers gewenst. verder bespreken met bestuur en deelnemers. In tussentijd geen
nieuwe jeugddeelnemers accepteren. Huidige jeugddeelnemer is een succesverhaal en
daarmee een uitzondering. Er zou een filteringproces moeten vinden, maar wie doet dat en wat
is wel en niet goed in een jeuhddeelnemer?
C-Blast: kan het bestuur kijken of iemand wel of niet voldoet en gebruik maken van een
proeftijd?
Prodigity: volwassenen kunnen wel proeftijd krijgen. Bij kinderen is het moeilijk om na proeftijd
nee te zeggen. Niet gewenst.
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C-Blast: onder toezicht zou er iets mogelijk moeten zijn, voorstander van zoeken naar
mogelijkheid
aes256cbc: space is niet kindvriendelijk ingericht
Wolkje: kinderen daarnaast niet altijd zelfstandig, dus wie gaat überhaupt de kinderen
begeleiden?
C-Blast: zelfstandig kunnen werken als basis, en onder de leeftijd 18 jaar zelf verantwoordelijk
voor begeleider?
Prodigity: deelnemers mogen jeugddeelnemer meenemen, maar zijn dan zelf verantwoordelijk.
Begeleider van jeugddeelnemer moet een space deelnemer zijn.
Wolkje: voorkomen dat wij een opvang voor kinderen zijn door begeleiding van buitenaf.
aes256cbc: wie is verantwoordelijk voor het kind? wie spreken we aan als kind lastig is?
Prodigity: noodnummerlijst is hiervoor bestemd
Wolkje: schriftelijke verklaring van ouders voor kinderen is aanwezig
C-Blast: verklaring nodig van mogelijke voogd
aes256cbc: managemen van verwachtingspatroon
C-Blast: er kan een intake gesprek gehouden worden, algemene informatie op website voor
jeugddeelnemers zetten ter voorbereiding en verwachting
Conclusie: jeugddeelnemers zijn welkom maar moeten gekoppeld zijn aan een begeleider van
buitenaf die deelnemer dient te worden. Hiermee verplaatst de space het 'er is niemand
aanwezig'-probleem en schuift de verantwoordelijkheid van hoeveelheid langskomen en
veiligheid jeugddeelnemer naar begeleider van buitenaf. Is die begeleider niet beschikbaar, komt
de jeugddeelnemer niet.
Prodigity: voorstel om dit bij volgende vergadering met voltallig bestuur en meer deelnemers te
bespreken.

6. TL buizen vervangen
C-Blast: twee VCAs waren kapot, inmiddels gekocht en vervangen. Onderdelen gedoneerd uit
eigen beurs. Momenteel zijn er één reserve in stackspace, 10 TL-buizen reserve, 4 TL voetjes
reserve in stackspace
Prodigity: dank aan C-Blast voor verlichting en donatie
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7. Noodnummerslijst
Coole Pascal vooraf volgend voorstel gesteld: lijst in kast hangen ipv openbaar in ruimte
aes256cbc: er komt een nieuwe privacy wet vanaf mei 2018
Prodigity: bestuur zal bekijken of de nieuwe wet invloed op ACKspace heeft
Wolkje: bestuur zal inschrijfformulier aanpassen met noodnummer op inschrijfformulier
aes256cbc: Tip nieuwe wetgeving: natuurlijke personen/privé personen gebruiken in formulieren
om zoveel mogelijk op af te schuiven, voor privé doeleinden kunnen deelnemers onderling wel
informatie uitgewisseld worden.

8.Coca-cola / Koelkast
Prodigity: via Computer1Up weg aan Qeske gegeven voor bedrag, dank Computer1up.
aes256cbc: hoe zit het met nieuwe koelkast?
Tesla: met vriesvak?
Prodigity: zelf geen voorstander vriesvak, nieuwe koelkast zeker nog nodig
C-Blast: met vriesvak fijn, maar zonder ook prima, ligt aan aanbod. Koelkast zonder ventilatoren
aanrader omdat die minder geluid geeft.
aes256cbc: graag zo stil mogelijk.
Wolkje: bestuur pakt dit op mbt budget.

9. ACKsession
Prodigity: momenteel om en om zaterdag en zondag gedefineerd op verzoek van Coole Pascal
en in samenstemming met deelnemers vergadering januari 2018. Hoe bevalt het?
C-Blast: enkel op zaterdagen geweest, prima bevallen.
aes256cbc: is er de behoefte?
C-Blast: biedt meer kans op meer mensen treffen. Is via ACKsession prettig.
Wolkje: voorstel nog even aan te zien met twee dagen per maand en deelnemers per e-mial
telkens op hoogte brengen dat die ACKsession eraan komt. Volgende vergadering peilen bij
anderen naar succes.
aes256cbc: kunnen we voor berichtgeving de rss feed gebruiken?
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Prodigity: misschien geautomatiseerde mail?
Conclusie: wordt bij volgende vergadering naar feedback gevraagd. Wolkje stuurt ondertussen
mails uit voor aankomende ACKsessions zodat men went aan regelmaat

10.Tafelopstelling
Prodigity: vindt nieuwe indeling helemaal fantastisch.
aes256cbc: is mijn eigen bureau vaste plek nu?
Wolkje: nee, dit was de eerste optie na nieuwe opstelling, verandering altijd mogelijk.

11.Qeske
In 2017 had Computer1up een samenwerking voorgesteld tussen Qeske en ACKspace
Prodigity: geen voorstander samenwerking, niets meer van remy of Queske vernomen.
aes256cbc: geen voorstander weg gaan.
C-Blast: ontvang graag informatie voor mogelijke voordelen vanuit Qeske.
Conclusie: Afwachten informatie via Computer1up

12.Rondvraag
12.1.Niemand maakt gebruik van de rondvraag
Wie
Wat
C-Blast

Wat mag er in de space gebruikt worden?
Prodigity: property stickers op hardware geeft
aan wat van wie is en wat je hoe gebruiken kan.
Kijken of property stickers meer gebruikt
kunnen worden.

aes256cbc

Zijn de bierkratten opgeruimd? Dit zou
stuiterveer op zich nemen.
Prodigity: niet geïnspecteerd, zelf navragen is
gewenst.

aes256cbc

Is er gesproken over het opruimen van de oude
servers in de stackspace?
Prodigity: niet over gesproken. Deze zijn door
Computer1up aangedragen. Graag eerst
Computer1up navragen over toekomstplannen.
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13.Sluiting
13.1.De voorzitter sluit de vergadering om 19:25 uur.

Actielijst
Nr

Datum

Wie

Wat

198 16/09/03 xopr
17/04/01

do1ob, Prodigity en Computer1up krijgen een Club
Mate, stuiterveer ook

208 16/09/03 Prodigity

Mail sturen voor geïnteresseerden (jeugdlijst) te
informeren

209 16/09/03 bestuur

toetsenbord + muis regelen voor 3D print-pc

211 17/04/01 xopr

VoIP VM migreren (lange termijn)

212 17/04/01 Da Syntax

VPN VM migreren (lange termijn)

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

218 17/04/01 Prodigity

EHBO-kit vervangen

225 17/04/01 Prodigity

Spanningsslof vervangen door versie zonder
schakelaar

226 17/04/01 xopr

Kleuren van het jumpwheel controleren

228 17/06/24 Prodigity
xopr

Stack: kratten + blaadjes bekijken: reminder sturen naar
mensen die niets hebben ingevuld

229 17/06/24 Prodigity
xopr

Stack: kratten: datumprikker opzetten

230 17/06/24 Prodigity

Schoonmaakbord: puntensysteem nadruk op tafels (en
evt. vuilnis)

232 17/06/24 Wolkje

Marktplaatsadvertentie Cola automaat, zie 241

233 17/06/24 xopr

Sourcecode deur publiceren

234 17/06/24 Prodigity

Ibuttons DS1961 inkopen

235 17/06/24 xopr

Borg op huisregels/inschrijfformulier vermelden

238 17/10/07 Prodigity

BBQ + wok organiseren

239 17/10/07 Bestuur

TL balken kopen

240 17/10/07 stuiterveer

Noodnummers updaten, bij ACKbar hangen

241 17/10/07 bestuur

Cola automaat: foto’s maken, marktplaats, HSNL,
binnen maand reactie
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242 17/10/07 stuiterveer

lege kratten bier inleveren

243 17/10/07 dioib

alternatieve mate zoeken

244 17/10/07 bestuur

adres Trinkgut controleren

245 17/10/07 bestuur

Prijsindicatie busje huren

249 18/01/07 C-Blast

TL-buizen vervangen

> 17/03/01

250 18/01/07 Bestuur

Automaat met popschool bespreken

< 18/01/14

251 18/01/07 CAutomaat voorleggen bij kennissen wanneer geen
Blast/Compu succes vanuit popschool
ter1up

< 18/01/28

252 18/01/07 CoolePascal Automaat weg bij geen interesse vanuit anderen

< 18/02/04

253 18/01/07 CoolePascal/ Datums inplannen ACKsessions. Xopr kan de wiki edits
xopr
uitvoeren hiervoor.
254 18/01/07 iedereen

tafel in oude L-formatie zetten

255 18/01/07 C-Blast/xopr beschrijving ACKspace op frontpage
256 18/01/07 Computer1u Qeske contact laten opnemen met bestuur (bij
p
interesse)
257 7-4-18

Bestuur

Onderzoeken mogelijke invloed nieuwe privacy wet mei > 1-5-18
2018 op informatie deelnemers

258 7-4-18

Bestuur

Bespreken aanschaf en budget koelkast

259 7-4-18

Bestuur

Inschrijfformulier aanpassen met noodnummer
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