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1. Opening en vaststelling agenda
1.1.Voorzitter opent de vergadering 19:00
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

Bierproeverij

Aes256cbc

Groene stickers icm mate runs

Aes256cbc

Kluisjes

Aes256cbc

Schoonmaken

Aes256cbc/stuiterveer

Deur onder icm openingstijden

Aes256cbc

Eventuele actie
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4. Bierproeverij
4.1. Aes256cbc: wil bierproeverij houden, idee is nagaan hoeveel animo er is. Kosten moeten
mee rekening worden gehouden (glazen, inkoop van bier). Vraag is of ACKspace wat van
kosten wil sponsoren voor de glazen. Aantal glazen zijn ongeveer 2x aantal deelnemers.
Prodigity: is het een optie om de kosten te verhalen op de mensen die mee zouden doen?
Aes256cbc: misschien is huren van glazen ook een optie
4.2.Computer1up: alcohol worden verboden in het gebouw, wat doen we daarmee?
Prodigity: er wordt oogluikend toegekeken, maak het niet gortig. Voorkeur heeft dat de
mensen zelf de kosten betalen voor de glazen.
Aes256cbc: denkt de kosten te delen door het aantal deelnemers, dat zou dan het bedrag
per persoon zijn voor het proeven.
4.3.Stuiterveer biedt aan event aan te maken om animo te peilen en Aes256cbc verder uit te
laten plannen.

5.Groene stickers icm mate runs
5.1. Aes256cb: ik heb nu mogelijkheid een mate run te doen aangezien ik een auto via
werkgever in bezit heb. Ik heb dit geprobeerd, maar ik kwam er achter dat er een groene
sticker nodig was in Aachen (umweldzone). Sticker kost 10-15 euro, ik kom alleen in Aachen
voor de space. Is ACKspace bereid deze kosten te betalen om deze reden?
Vicarious: zit durstloscher in de groene zone?
Wolkje: als jij de eerste bent, zullen anderen zich ook waarschijnlijk melden en dan kunnen
de kosten zich snel opstapelen voor de space. Ook is dit iets wat prive kan worden gebruikt
los van de paar keer dat een run wordt gedaan, dus ik ben hier niet voor.
Vicarious: krijg je niet vanaf een bepaald aantal kratten een vergoeding? Kun je die niet
gebruiken?
Prodigity: Het schept een precedent, wat lastig kan zijn. Aangezien het voor de space is kan
ik me er wel achter scharen.
Stuiterveer: zolang de space de kosten kan missen in het geval dat iedereen het nodig heeft
kan ik me er in vinden, anders is het voor mij een nee.
5.2.Prodigity: in dit geval kan Aes256cbc een sticker krijgen indien werkgever akkoord geeft, we
zullen dan verder per persoon oordelen of dit wordt gedaan.

6.Kluisjes
6.1.Aes256cbc: is het mogelijk om kluisjes te krijgen? Bij open dagen is het een risico dat
mensen persoonlijke spullen meenemen.
6.2.Prodigity: beleid zou dan zijn om spullen in de stack te leggen. De stack is dan verder
ontoegankelijk voor bezoekers. Sleutel wordt dan buiten zicht bewaard.
Stuiterveer: mensen van buitenaf kunnen dan wel onder toezicht naar de stack, maar niet
zonder deelnemer erbij. In theorie verandert dus weinig.
Computer1up: hoe gaan we de sleutel bewaren en de locatie bijhouden?
6.3.Sleutel zal door iemand worden bijgehouden op open dagen, er wordt per moment worden
bepaald wie hem bijhoudt.
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7.Schoonmaken
7.1.Aes256cbc: space is weer achteruit gegaan, er was enorm veel rotzooi de laatste tijd.
Stuiterveer: Probleem voor mij is dat bijna niemand opruimt en alleen maar vuilnis erbij
gooit.
Aes256cbc: er wordt ook niet voldoende gechecked of bepaalde zaken uit/opgeruimd zijn,
waardoor we meer risico hebben aangezien het soldeerstation ook wel eens aan was
gelaten.
Computer1up: xopr was bezig met een implementatie van sonoff bordjes op de schakelaars,
dat zou het stroom probleem al oplossen.
Prodigity: is een checklist een idee?
7.2.Prodigity zal een checklist op de deur gaan hangen.
7.3.Stuiterveer: Sonoff zal een goede zet zijn om te implementeren voor de stroomsloffen zodat
ze alsnog worden uitgezet als dit niet is gebeurd.
Prodigity: automatisch uitzetten zou alsnog geen goede zet zijn, voor het geval dat een
proces wordt onderbroken. Ook zullen mensen het overriden na verloop van tijd. Timer op
soldeerhoek zou in ieder geval een goede optie zijn. Druk op knop, timer loopt, gaat vanzelf
weer uit.
Stuiterveer: Sonoff switch zit nu in de soldeerhoek, zou vrij gemakkelijk te implementeren
zijn.
7.4.Prodigity: checklist zal worden opgehangen, als iemand interesse heeft kan diegene ook
nog voor veilige implementaties kijken wat betreft stroom en dan wordt dit op een volgende
meeting besproken.

8.Deur onder icm openingstijden
8.1.Aes256cbc: er zit vaak genoeg een steen tussen de deur buiten openingstijden. Vaak
genoeg er bijna over gestruikeld.
8.2.Wolkje: probleem ligt bij gebouwbeheerder, niet bij ACKspace. Zaken als dit zijn vaker
gemeld, maar er zal vrij weinig mee gebeuren. We kunnen in zo’n gevallen een sein geven
naar de gebouwbeheerder, maar meer kunnen we niet doen.

9. Rondvraag
Wie

Wat

Wolkje

Open dag in september, doen we mee?
Prodigity: email naar mailinglijst voor stemmen.

Stuiterveer

Ibuttons voor een aantal deelnemers moeten
nog geregeld worden.

Prodigity

Snel opruimen na de meeting?

ℹ️https://ack.space ◾ � info@ackspace.nl ◾ ☎️+31 45 71 12345
� Kloosterweg 1, 6412 CN Heerlen ◾ Kvk. 51427427

Pagina 4/5

Stichting

Pizza-meet Notulen 2018-07-14

10.Sluiting
10.1.De voorzitter sluit de vergadering 20:31

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

260 18/07/14 Bestuur

Sticker groene zone aes256cbc

261 18/07/14 Bestuur

Checklist schoonhouden ACKspace

262 18/07/14 Bestuur

Ibuttons nieuwe deelnemers
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