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Stichting ACKspace 2012-06-09 deelnemersvergadering

1.Opening en vaststelling agenda
1.1.Voorzitter opent de vergadering om 19:01

Aanwezig:PsychiC, Xopr, Vicarious, Danny Witberg, Eagle00789, Da Syntax, Bram, 
CoolePascal, Zapman, Prodigity
Afwezig: Pim Dekker,  Stoney3K

1.2.Huidige agenda met punt 4.11 Ventileer toegevoegd, wordt goedgekeurd

2.Vaststelling vorige notulen
2.1.Vorige notulen worden goedgekeurd

3. Ingekomen stukken

Onderwerp Auteur/inbrenger Eventuele actie

Giant ass keyboard Eagle00789 Medegedeeld bij de projecten

4.Mededelingen
4.1.Inkoop/vergoeding (i.o.m. bestuur)

Producten zijn vaak op, zonder melding vooraf: Bij > €20 Overleg met Vicarious of 
rest van het bestuur. Bij minder, gewoon halen en declareren. Vraag ook Iemand 
anders om eventueel te rijden.

4.2.Aanwezigheidsbord (Vicarious)
Er is een aanwezigheidsbord bij de hoofdingang: meld je daar aan en af, i.v.m. 
brandveiligheid.

4.3.ACKbar (Vicarious)
Er zijn wat problemen geweest met de ACKbar, de bedragen kloppen niet en levert 
frustraties op. Volgens Prodigity zou het af zijn.
Roelke: kans met shellscript is groot dat het fout gaat.
PsychiC wil overstappen op goeie software.
CoolePascal wil de ACKbar niet meer gebruiken.
Eagle wil weten of bij de nieuwe oplossing dan ook de broncode beschikbaar is.
Wisselgeld in de kas wordt beperkt.
Zap geeft als alternatief voorstel een knip/stempelkaart.

4.4.Deurbel / Deurbel IRC bot (Vicarious)
We hebben 2 nieuwe deurbellen, in slACKspace en hACKspace
Er was sprake van een koppeling op IRC. Bij koppelen, huidige systeem niet 
modificeren maar eigen draadloos ontvanger inzetten. Bij lege batterij, haal gewoon 
een nieuwe batterij.
Vicarious geeft als voorbeeld een ander IRC kanaal voor deurcontactmeldingen, of 
alleen melden als de space gesloten is.
Werkzaamheden aan deurbel coördineren via Vicarious.

4.5.Financiën (Vicarious)
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Er zijn ventilatoren, deurbel en NAS.
Afzuiging werkt niet, er zijn ventilatoren geregeld. Plan is om dit te declareren bij 
Camelot. Om de kas voldoende hoog te houden: maak je bijdrage over.

4.6.Lounge (Vicarious)
Gebruik: Is regelmatig voorgekomen dat de deuren dicht waren en lampen uit 
(geclaimde ruimte) voor film te kijken: is niet sociaal.
Film kijken: filmavond plannen.
Drank: pilsje 2 of 3 kan, maar hou de voorraad klein. Voor goede indruk achter te 
laten bij Camelot.

4.7.Parkeerdek drempel en ketting (Vicarious)
We hebben de drempel gefixed, maar Tjorn's auto is kapot gegaan.
Er hing een ketting, maar is verschillende keren kapotgemaakt en is onherstelbaar 
beschadigd. Gekozen is voor een metalen ketting (en rood/wit spuiten), declareren 
bij Camelot.

4.8.Opruimen/schoonmaken
Zorg ervoor dat de space is opgeruimd, volle prullenbak opruimen naar container, 
eten direct naar contaner. WC's schoon houden, en in de gaten houden. Ventileer.
CoolePascal: hACKspace opgeruimd houden: mensen moeten kunnen zitten en 
werken.
Roelke: Er zijn veel bureau's waar spul op staat wat niet gebruikt wordt.
Nadat je klaar bent:ruim je spullen op. Actieve projecten moge in het ere-schap in de 
hACKspace.
Eagle00789: Oppert als idee: regel een krat per persoon.

4.9.Gebruik stackspace - omgaan met oude meuk (Eagle00789)
Spullen kunnen gedegradeerd en zelfs verwijderd worden; zie Storage system. Ook 
zit er systeem in de stACKspace: het is gesorteerd voor grijp-gemak.

4.10.Netwerk+NAS (Danny's giegelbit)
We zijn over naar Gigabit netwerk (dankzij Danny); we hebben een NAS (4TB) voor 
iedereen om bestanden op te zetten. (bijv. ISO's: rechtenvrije software) Er wordt 
geen backup van gemaakt.
Uitgangspunt is om bestanden in mappen van gebruikers niet zondermeer  leeg te 
maken. 10.1.10.10/freenas.
Xopr stelt voor bij groot netwerkonderhoud vooraf een melding te maken.

4.11.Ventileer: achterdeur en deur bij de WC's open, maar hou het in de gaten. Idee is 
een sensor plaatsen. IR sluis is duur.
xopr neemt een lichtsluis mee.
CoolePascal: Idee is voordeur open laten, maar (magneet)sensors plaatsen.
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5.Beheer
5.1.Sleutelpersonen en -beleid

Er zijn 5 sleutelpersonen, waarvan 4 in omgeving Heerlen, te weten (op volgorde van 
nabijheid): Prodigity, Vicarious, Eagle00789 (xopr's sleutel), Bram, PsychiC.
xopr heeft ingesteld dat FreeSWITCH met onmiddelijke ingang via telefoonnummer 045 71 
12345, extensie 1333 heeft, die op bovenstaande volgorde het gegeven rijtje 
sleutelpersonen elke 20 seconden afbelt.
Let er op dat bij Bram ook andere mensen kunnen aannemen, dus stel je voor namens 
ACKspace, leg de situatie uit en vraag naar Bram.
Prodigity: Tjorn wil ook deelnemer worden, bestuur evt. een sleutel via hem regelen.  

5.2.Rechten om VM's aan te maken (Eagle00789)
Eagle00789 wil weten of het mogelijk is dat andere mensen ook rechten kunnen krijgen om 
virtuele machines aan te maken.
Monenteel bij verzoek voor een nieuwe VM, PsychiC vragen. PsychiC gaat met Eagle00789 
kijken naar een oplossing om rechten te delegeren.

6.Projecten
6.1.update jouw projecten → rondvraag

xopr deelt mede: We zijn gesettled in de nieuwe space, is nu tijd om de projecten op te 
pakken (verschillende deelnemers doen dit al)
stimuleer elkaar, help elkaar, maar voornamelijk: vraag elkaar.

6.2.workshops gevraagd/samen ondernemen.
Workshops lijken de lijden aan het kip-ei probleem: als er geen workshops zijn, is er ook 
geen vraag naar.
xopr: noemt 'mini workshop effect': Vragen waar iemand aan werkt zoals Prodigity's audio 
visualizer: monitor met kabels anders aangesloten.
Eagle00789: heeft een workshop GForge in de planning.
Wiki: eagle00789 en xopr gaan dit plannen

6.3.planning heropeningsfeestje
Idee is in eind juli (redelijk kortdag) of september een heropeningsfeestje te geven.
Rekening houdend met Campzone 21(/22) of 28(/29)
CoolePascal: wat is de doelgroep?
1. Hackerspaces
2. Nieuwe mensen: laten zien wat we doen en kunnen

6.4.uitstapje, bijv.: mijnmuseum (Eagle00789)
Onder andere Eagle00789, Danny en xopr willen dit zien.
Eagle00789 gaat dit plannen.
Wensen, ideeen, wiki pagina aanmaken: Bijv. Computer museum Aachen.
Eagle00789 maakt wiki pagina aan

7.Gereedschappen
7.1.Etsen (Prodigity)

Volgens Roelke: nee
◦ Moet afzuiging hebben
◦ Moet afgezogen opgeslagen worden
◦ Bijtende stof
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◦ Moet verwarmd worden
Danny heeft thuis een ruimte ingericht en biedt de mogelijkheid aan om printjes te etsen.
Eagle00789 stelt voor om Danny minimum specificaties voor printen te noteren op de wiki.
Prodigity stelt voor met electrolyse (los van koperhoudend water). Voorstel is om er een 
project van te maken

7.2.Electronica onderdelen (Prodigity)
We hebben dozen vol weerstanden (alle kleuren van de regenboog), Prodigity heeft samen 
met Danny een lijst opgestelt van items die we nog missen.
CoolePascal ziet weinig mensen actief achter de soldeerbout en zou het jammer vinden als 
er niets mee gedaan wordt.
Prodigity mist bijvoorbeeld digitale componenten.
Roelke heeft het idee dat er veel mee gedaan wordt.
PsychiC stelt voor om de huidige middelen als 'proof of concept' in te zetten, bijv. m.b.v. 
arduino.
Gereedschap: alle kniptangen zijn bot, overweging is om het gereeschap en onderdelen te 
inventariseren en een bestellijst te maken/af te ronden.
Prodigity noemt Bankschroef: Danny neemt deze mee.

8.Rondvraag
8.1.

Wie Wat

Eagle00789 Raspberry Pi voor X10 inzetten

CoolePascal Heeft graag een rustigere werkplek, muziek kan 
een probleem zijn voor mensen.
Arduino AD/DA converter ontwikkeld: prints zijn 
klaar, onderdelen moeten nog komen.

Roelke Spacenet werkt niet op zijn (windows) laptop. 
Idee is om een tweede beveiligde AP neer te 
zetten.
Noemt 3D printer, semi gesponsord.
Droidworkx/Digitech had een lasercutter waar 
we gebruik van mochten en mogen maken.
Verschillende hackerspaces hebben een 3D 
printer, Prodigity's broer heeft er ook een (evt 
per post). Evt. Wim Vandeputte (kd85.com) 
uitnodigen.
Vragen wie er eentje heeft, en evt. uitnodigen.
Wil DMX weer oppakken

Danny Bezig met ADAT: geluid AD/DA op basis van 
FPGA
Embedded Linux project samen met 
Eagle00789 en CoolePascal

Prodigity Grote discussic over ACKbar: gekozen is voor 
een kant en klare oplossing als live-systeem. 
Insteek is zeker nog om ACKbar in-house te 
ontwikkelen.
Er word een nieuwe opzet gemaakt. Mensen 
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die er aan mee willen werken zijn:
Eagle00789, CoolePascal, Prodigity, xopr, 
Bram (onder voorbehoud), Zapman (testen)
Prodigity wil een whiteboard.
Bestuur gaat overleggen welk live-systeem: 
afstrepen, stempelen, whiteboard, ACKbar
Deurbel IRC bot: zie punt 4.4
RasPi: NES controller.

Xopr LED ANSI terminal display
Telefooncentrale

Zapman Wil 's ochtends in de ACKspace kunnen 
werken, bestuur gaat zich hierover buigen.
Wil retro filmavond inplannen

Vicarious Praktische projecten: aanwezigheidsbord, 
ketting

Da Syntax Wil kijken voor een klap-in-je-gezicht project
Wil 19” rackmount maken voor evt. gameserver

Bram RSA: als wiskundig probleem met als 
uitgangspunt een presentatie/workshop

PsychiC Extra wifi AP

9.Sluiting
9.1.De voorzitter sluit de vergadering om 21:43
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Actielijst

Nr Datum Wie Wat Wanneer

2 10-03-12 CoolePascal promotie via cirsuitsonline en nedlinux

3 10-03-12 Eagle00789 promotie via NLDelphi

4 10-03-12 bestuur Zap informatie vragen over rekken

5 10-03-12 xopr overweging telnummer sleutelhouders in 
telefooncentrale

09-06-12

9 10-03-12
09-06-12

iedereen na inrichting projecten updaten

15 10-03-12 Vicarious + 
CoolePascal

extra event veld spaceAPI

16 10-03-12 bestuur meer status-updates, betere communicatie

17 10-03-12 Eagle00789 Mailinglijst opzetten

18 10-03-12 bestuur ACKspace eigendomssticker plakken op 
colaautomaat

19 08-05-12 bestuur ontmoedigen van slackspace te verduisteren om 
zonder event films te kijken wat ten koste kan gaan 
van de hackspace

09-06-12

20 08-05-12 bestuur Alcoholvoorraad beperken, kratten moeten 
ontmoedigd worden

09-06-12

21 08-05-12 PsychiC Giamo (camelot) een mail sturen over parkeerbeleid 
bewoners van Putgraaf 182

22 08-05-12 Vicarious Stapeltje 'parkeervergunningen' te laten printen in 
overleg met Tjorn.

23 08-05-12 Vicarious Met Glenys overleggen om 'parkeervergunningen' te 
lamineren

24 08-05-12 Vicarious Kijken voor een permanente aansturing drempel op 
afstand

25 08-05-12 xopr mail sturen m.b.t. nieuwe deelnemersmeet en maakt 
wiki event aan

17-05-12

26 08-05-12 Vicarious Contant geld in kas vaker storten

27 08-05-12 xopr afstreeplijst herintroduceren

28 08-05-12
09-06-12

PsychiC,
bestuur

Vragen aan Prodigity/CoolePascal: ACKbar voltooid 
zien binnen een maand, anders bestaande software 
inzetten. Werkende live-oplossing zoeken voor 
ACKbar.

29 08-05-12 Vicarious Deelnemers en facturatie (2011) invoeren in gnucash

30 08-05-12 xopr Agendapunt voor deelnemersmeet: heropening 
plannen

17-05-12

Kvk. 51427427 Pagina 7/9



Stichting ACKspace 2012-06-09 deelnemersvergadering

31 08-05-12 PsychiC onderzoek naar Retro event: uitnodigen, e.v.t. Zap 
vragen

32 08-05-12 PsychiC Stitch vragen voor workshop Wiki

33 08-05-12 PsychiC ipv6 onderzoeken

34 08-05-12
09-06-12

iedereen i.o.m. bestuur: inkopen doen met financiele 
tegemoetkoming voor rit Aachen. > €20,- toestemming 
vragen, declareren bij bestuur

35 08-05-12 xopr publiekelijke documenten herzien m.b.v. gemaakte 
aantekeningen

36 08-05-12 Vicarious Onderzoek doen naar google drive voor 
documentenopslag

37 08-05-12 xopr Onderzoek doen naar password/keyfile voor 
TrueCrypt

38 08-05-12 bestuur Mails weren (bedrijven/externen op mailing list)

39 08-05-12 Vicarious Aanwezigheidsbord maken < 09-06-12

40 08-05-12 PsychiC k.v.k. / notaris statuten: wil kijken wat het kost om een 
naamswijziging/vrije naamkeuze in te stellen

41 08-05-12 PsychiC Vloerbedekkingreparatie: vloerlijm en/ of duct tape < 09-06-12

42 08-05-12 PsychiC Bestuurdersaansprakelijksverzekering: kans is 
verzoek op levering financieel / jaarverslag.

43 08-05-12 bestuur Nakijken link D-E en opnieuw leggen (Gbit) < 09-06-12

44 09-06-12 iedereen Aan-/afmelden op aanwezigheidsbord bij hoofdingang

45 09-06-12 iedereen Werkzaamheden aan deurbel coordineren via 
Vicarious

46 09-06-12 bestuur Ventilatoren declareren bij Camelot

47 09-06-12 iedereen Bijdrage op tijd overmaken

48 09-06-12 iedereen Tijdens films, slACKspace deur openhouden en 
lampen aan laten

49 09-06-12 iedereen slACKspace alcoholvoorraad klein houden

50 09-06-12 bestuur, 
Vicarious

Ketting regelen voor parkeerdek, declareren bij 
Camelot

51 09-06-12 iedereen Prullebakken regelmatig legen in container, WC's 
schoonhouden (bijzonderheden in de gaten houden)

52 09-06-12 iedereen hACKspace opgeruimd achterlaten: ruimte voor 
anderen houden

53 09-06-12 bestuur Krat per persoon regelen (Zie storage systeem)

54 09-06-12 iedereen Inhoud van mappen van gebruikers op de NAS: 
10.1.10.10/freenas niet zondermeer verwijderen. 
Maak zelf backups!
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55 09-06-12 netwerk-
beheerders

Aanwennen om voor groot netwerkonderhoud vooraf 
melding te maken

56 09-06-12 iedereen Ventileer door achterdeur en uitgang bij WC's open te 
zetten

57 09-06-12 xopr IR lichtsluis meenemen voor achter-uitgang

58 09-06-12 bestuur Overwegen om voordeur ook te voorzien van 
(magneet)sensors

59 09-06-12 iedereen Bij gesloten space, 045 71 12345, extensie 1333 
bellen voor een van de 5 sleutelpersonen te bereiken.

60 09-06-12 PsychiC + 
Eagle00789

Kijken naar oplossing om rechten van VM's te 
delegeren

61 09-06-12 Eagle00789
+ xopr

Workshop wiki plannen

62 09-06-12 Iedereen /  
bestuur

Heropeningsfeestje plannen

63 09-06-12 Eagle00789 Uitstapje mijnmuseum plannen

64 09-06-12 Zap onderzoeken mogelijkheid uitstapje Computer 
museum Aachen

65 09-06-12 Eagle00789 Wiki pagina aanmaken voor uitstapjes te plannen

66 09-06-12 Danny Wiki pagina aanmaken voor mogelijkheid tot etsen bij 
Danny

67 09-06-12 Prodigity Project etsen d.m.v. electrolyse opzetten

68 09-06-12 Prodigity + 
Danny

Lijst van ontbrekende componenten opstellen en 
aanleveren naar bestuur

69 09-06-12 bestuur Gereedschap/onderdelen inventariseren, met name 
kniptangen

70 09-06-12 Danny Bankschroef meenemen

71 09-06-12 iedereen Houd rekening met (achtergrond)muziek naar 
mededeelnemers toe

72 09-06-12 bestuur Buigen over extra sleutel t.b.v. toegang tijdens 
werkuren

73 09-06-12 PsychiC Extra wifi AP regelen voor PC's die geen WPA2 
enterprise (Spacenet) aan kunnen/willen
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