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1. Opening en vaststelling agenda
1.1.Voorzitter opent de vergadering om 18:15
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

Jeugddeelnemers

bestuur

Toegangspassen

bestuur

Schoonmaken

bestuur

Eventuele actie
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4. Jeugddeelnemers
4.1.Prodigity: De vorige constructie werkte niet optimaal. Wat we nu hebben besloten is een
voogdconstructie. Dit betekent dat de voogd (een deelnemer) een jeugddeelnemer kan
meenemen en hier zorg voor draagt.

5.Toegangspassen
5.1.Prodigity:
a) Afgelopen paar maanden hadden we problemen met Walas, is ondertussen opgelost. Ik
wil benadrukken dat het verliezen van een toegangsmiddel moet worden gemeld bij het
bestuur van de space. In het verleden is dit wel eens gemeld bij Walas, dit is niet de
bedoeling aangezien de passen op naam van de space staan.
b) Als je een reservesleutel nodig hebt, meld dit bij mij. Deze is een aantal keer
meegegeven aan deelnemers door de balie zonder dat Walas me hier voor belde (terwijl
ik toestemming moet geven).
c) Kaartlezer doet het nog altijd niet geweldig. Gezien deze historie: neem je ibutton mee te
allen tijde zodat je een backupmogelijkheid hebt om binnen te komen. Ondertussen zijn
we bezig om dit op te lossen.
d) Toegangsmiddelen voor de space mogen niet meer gekloond worden. Uitzondering
hierop zijn vooralsnog implantaten, omdat deze niet zomaar verloren kunnen raken.
5.2.C_Blast: het is een risico wanneer een logo er op staat, hotels stoppen om die reden geen
logo op de pasjes.
5.3.stuiterveer: dit bespreken we verder met Walas.
5.4.Prodigity: zal een tijd duren voordat we dit met ze oppakken.
5.5.Iedereen is verantwoordelijk voor hun eigen kaart, niet meer delen met anderen.

6.Schoonmaken
6.1.Prodigity:
a) Sleutel voor tijdelijke ruimte is teruggegeven. Opruimronde en de nieuwe regels hebben
gezorgd voor:
• 15 extra plekken voor projectkratten naast de serverrack in de stack
• 10 extra plekken voor kratten
• Een plek voor alle kabels
• Minder risico op gebroken nekken wanneer mensen in de stack rondlopen
• Schonere zitplekken door de clean desk policy
• Minder rondslingerend gereedschap door de gereedschapswand
b) Proof of concept voor de gereedschapswand werkt, dus we willen investeren in een echte
wand.
c) Analyse waarom de space rommelig wordt:
• Mensen ruimen alleen hun eigen rommel op
• Hierbij wordt vaak een (klein) deel niet opgeruimd (bekertje, papiertje, toetsenbord,
monitor.. etc. etc.), dit doe ik zelf soms ook onbedoeld.
• Bij de eerstvolgende bezoek weten ze niet meer dat ze zelf de rommel hebben
veroorzaakt (en omdat mensen alleen hun ‘eigen’ rommel opruimen blijft het liggen)
• Eindresultaat is dat het rommelig wordt tenzij we onze mentaliteit aanpassen.
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Buiten je eigen rommel zo goed mogelijk proberen op te ruimen wil ik dat iedereen bij
ieder bezoek op zijn minst een beetje rommel opruimt zelfs als zij die niet zelf hebben
veroorzaakt. Dit doe ik zelf de laatste tijd en het resultaat is vrij merkbaar.
d) Er mag maar max 1 vuilniszak met pizzadozen zijn en als deze vol is dan heeft de groep
die pizza heeft gegeten de verantwoording om deze weg te gooien.
6.2.stuiterveer: ook graag bij weggaan uit space letten op elektriciteit en deuren op slot. Dit is de
laatste tijd enorm aan het verzwakken, mensen laten stroomsloffen aan en deuren van het
slot.
6.3.Wolkje: is iedereen op de hoogte dat pizzadozen bij restafval moet? Ik zie vaker alsnog
losse pizzadozen liggen.
•

7.Notulen
7.1.Prodigity: we zetten de notulen normaal gesproken online op de website. We weten niet of
mensen dit nog openbaar voor iedereen willen hebben of alleen beschikbaar voor
deelnemers. Mogelijkheid is om dit niet meer op de wiki te zetten en in plaats daarvan te
verspreiden via de mailinglijst aangezien dat sowieso het officiële communicatiekanaal is.
We moeten alleen nog nagaan of wat de mogelijkheden. Iemand bezwaar tegen mailinglijst?
7.2.Aes256cbc: misschien achter een loginscherm?
7.3.stuiterveer: ik zal naar mogelijkheden voor login in mediawiki kijken.

8. Mededelingen
Wie

Wat

Prodigity

Open dag was leuk. Niet veel bezoekers, maar
we hebben wel leuke projecten kunnen laten
zien voor de mensen die alsnog waren
gekomen.

Vicarious

Begin mei is hackinthebox in amsterdam, haxpo
is gratis te bezoeken, iemand geïnteresseerd?

stuiterveer

We hebben twee nieuwe deelnemers bij
gekregen afgelopen maand, dus nog altijd
productief los van de open dag

9. Sluiting
9.1.De voorzitter sluit de vergadering om 19:43.

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
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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

19/01/05

265 18/10/06 stuiterveer/
prodigity

VPN implementeren

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
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