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Stichting ACKspace deelnemersvergadering 2013-02-15

1.Opening en vaststelling agenda
1.1.Voorzitter opent de vergadering om 20:10

Aanwezig: PsychiC, Vicarious, Da_Syntax, Bram, xopr, Eagle00789, Prodigity, Steelbox, 
Danny_W.

1.2.Huidige agenda wordt goedgekeurd (zie ingekomen stukken)

2.Vaststelling vorige notulen
2.1.Vorige notulen worden goedgekeurd

3. Ingekomen stukken
3.1.De volgende stukken zijn aangeleverd (wiki is in de agenda verwerkt)

Onderwerp Auteur/inbrenger Eventuele actie

Opruimen space Bram Agendapunt 6

Bezoekers binnenlaten Bram Zie rondvraag

Project levert geld op Eagle00789 Zie rondvraag

OHM evenement Vicarious Agendapunt 8.5
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4.Beleid/Mededelingen
4.1.Er zijn geen mededelingen
4.2.bar/lounge

Maatregelen voor kas weghalen en deur te sluiten waren na aanleiding van het verdwijnen 
van geld. Inmiddels is een groot gedeelte weer terug.
Hackspace moet gesloten worden als de laatste de ruimte verlaat.
Hoeft niet meer begeleidt te worden door sleutelpersoon.
Sleutel wel terughangen op het rack
Wisselgeld blijft weg: Vicarious beheert het geld, als Vic er niet is, het geld in de kas duwen.
Prodigity stelt voor om voor de ACKbar een A4tje neer te leggen en problemen noteren.
PsychiC stelt voor om flowchart van de bar te maken om het gebruik te vergemakkelijken.
Als voorraad laag is (snacks/drinken/toiletpapier): Vraag penningmeester(s) of er budget is 
om boodschappen te doen, even voorschieten, en declaratie indienen bij 
penningmeester(s). Kleine voorraad (bijv. paar rollen WC papier en ander spul onder 50 
euro) kan men gewoon halen.
Bestuur stelt een tegemoetkoming vast:
Voor Doerstloescher: €7,50 (onder voorwaarde dat men 5 volle kratten mate/cola/sinas, 
etc., voor de space meebrengt)
Voor Sligro (minimaal inkoopbedrag van €50 euro) staat een consumptie (bijv. mate) 
tegenover.

4.3.Uitbreiding bestuur
Bestuur bestaat momenteel uit de volgende besuursleden:
PsychiC: voorzitter/giraal penningmeester
Vicarious adiutor/chartaal penningmeester
xopr: secretaris

Willen mensen erbij:
beheerscommissaris
PR-commisaris
Voorkeur: uit de buurt, actief betrokken bij de space (krijgt vanzelfsprekend stemrecht)
c) Eagle00789: opt voor space manager
d) Da_Syntax: biedt zich aan (PR-manager)
e) Prodigity biedt zich aan (spacemanager)

5.weekschema
1. Voorstel is om een weekschema te maken om er zeker van te zijn dat zaken geregeld 

worden (schoonmaak, voorraad, etc).
2. Steelbox geeft aan dat het dood valt als hij het niet bijhoudt
3. Eagle00789 vraagt zich af of dit niet iets is voor de spacemanager
4. schema zou moeten werken op basis van kudosysteem, eventueel met een beloning in de 

vorm van een snack of mate.
5. Da_syntax beloning is overbodig: moet een gezamelijk initiatief zijn.
6. Brainstorm: deelnemer van de maand (zwart balkje)

6. indeling hackspace
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1. Fysieke indeling
Er is gekozen voor de volgende opzet:
De vrijstaande tafels in het midden monitorvrij maken
Tafels aan de zijkant: werktafels met monitoren .
links: 'make' (soldeer/meet/regel) 
recht: 'brain' (pc/vaste schermen) evt. tafel bij 
kleine bruine middentafel koffie/spreek/uitwijktafel (bedoeling is om dit leeg te laten) 
grote middentafels, geen vaste items: laptops (omwisselen voor kopse kant te benutten 
middentafels vrij te maken van vaste onderdelen.

2. opslag projecten
Idee is om na te kijken hoeveel kratten we in gebruik en hoeveel we nodig hebben.
We willen een stuk of 10 kratten bijhalen voor projecten en vervanging van dozen I.v.m. 
Inscheuren en eventueel toekomstig verhuizen.
De vraag is om spullen na afloop opruimen in krat.
spullen zonder naamkaartje gaat in de box of shame.
Opmerking (Eagle) Tafel van Prodigity is vol.

3. hardwaredonatie
We hebben hardware gekregen van Open4Support.
o.a. NASbox gekregen:
Danny heeft wiki pagina hiervoor gemaakt: zijn nog geen deelnemers, PsychiC pakt dit op.

4. Opruimactie
Stackspace is vol en we hebben her en der onbruikbare spullen (kapotte stoelen) in de weg 
staan.
Sticker je spullen voor 1 maart; wil je het niet stickeren, leg het in je projectkrat, desnoods als 
het niet past, een touwtje aan binden met een label.
xopr zorgt voor stickers en labels
Eagle00789 biedt aan om zijn containerpasje te gebruiken om spullen naar RD4 te brengen.
Syntax heeft aanhangerkentekenplaat voor zijn auto.

7.verhuizing(?)
1. carbon6

xcbs overgenomen door Wallas: vragen al of we terug willen komen.
Probleem was/is openingstijden (24/7).
Facilitair is Putgraaf niet praktisch.
Onze wensen is: dezelfde ruimteoppervlak, verdeeld over 4 ruimtes.
Informatie komt erg lastig terug.
Prodigity heeft vernomen: huidige bestemmingsplan is alleen kantoor; iets flexibelers (horeca 
en 24/7) is nog niet rond.
Walas is wel aan het kijken naar antikraak.
WOZL WSW indicatie (geestelijk/lichamelijke beperking), heeft restaurant al ingericht.
Alle opties staan nog open: 24/7, huur/bruikleenprijs, feestelijke bijeenkomsten.
Gesprek met Detron: over internet/infra (mogelijk glasvezel). Momenteel nog geen concrete 
afspraak over wie het in beheer neemt.
SmartDC (carbon6. 5e verdieping: datacenter): nog geen gesprek gehad. Nog geen 
toezeggingen.
We hebben wel officieuze toezegging van Detron om servers daar te stallen.
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2. Camelot
Het kantoor van Heerlen gaat verhuizen en komt per 25 februari naar Putgraaf 188.
Verwachting is dat de balie bezet wordt. Eventueel zullen ze ruimte c+d bezetten. 
Verwachting is dat ze door de weeks na 5 uur, zaterdag 'gesloten' zijn.
Beleid met voordeur/sleutels zal rond deze tijden veranderen.
Twee internetverbindingen zijn administratief niet mogelijk. Huidige Internetverbinding moet 
aangepast worden (o.a. vast IP adres nodig), en is daarmee duurder. Camelot zal eigenaar 
worden van deze verbinding. Eventuele onkosten zullen daarmee ook voor Camelot zijn.
PsychiC legt uit hoe de IP opzet bij XCBS zit, en dat deze vergelijkbare opzet ook toegepast 
zal worden op de Putgraaf.

8.media/events
1. ETH0

Vicarious vraagt wie er 22-24 februari mee gaat naar ETH0
Meld je aan bij Vicarious als je meereist.

2. Makerspace/fablab Maastricht
fablab Maastricht Richt zich op het maken van dingen (kunst/kleine projecten m.b.v. 
Lasercutters / vinylcutters)
PsychiC gaat 1 maart (demo geven over ACKspace/hackerspace aldaar)
Zie: http://www.fablabzuidlimburg.nl/agenda/13-makerspace-maastricht-ackspace-uit-
heerlen-vertelt-over-hun-projecten

3. Open dag
30 maart: is landelijke open dag hackerspaces.
Heb je idee voor een project: laat het bestuur weten, waardoor eventueel een budget 
geregeld kan worden.

4. Projecten
Voorbeelden: SMD.
Da_syntax: GPS
Bram: Rolpoort; admin gedeelte is nog niet klaar.
Eagle00789 & Da_Syntax: softwarepakket voor registreren van personen. Eagle00789 
nodigt extra developers uit; geld willen ze doneren.
steelbox: tattoo shop van familielid heeft verouderde website. Nodigt mensen uit om er aan 
te helpen. Heeft ook als idee om Instructables pagina te maken.
PsychiC geeft aan: maak een wiki pagina aan voor het project.
Da_syntax geeft aan dat commerciele activiteiten ontplooien gevoelig kan liggen.
Prodigity heeft als ideetje Minectraft simulatie en real life Lego+Ledje variant.
Da_syntax noemt TL buizen gecombineerd met minecraft.

5. OHM2013
31-jul 4-aug: Geesterambacht er zijn nog enkele budgetkaarten beschikbaar.
Vicarious, PsychiC, Eagle00789 en xopr gaan er heen.
<PsychiC's rant over hoe vet het is>
Geinteresseerden kunnen meer info krijgen bij Vicarious

6. HITB
Vicarious gaat als security.
<PsychiC's rant over hoe lame het is>

9.Rondvraag
9.1.

Wie Wat
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Bram Noemt het deurbeleid: Moeten we bezoekers 
binnenlaten (portier)?
Mensen eventueel begeleiden.
Persoonlijke aanwezigheid alleen voor 
deelnemers in de space (aanwezigheidsbord 
geeft probleem)
Wat is status van de bar? → heeft blocking bug 
(verkeerde afschrijvingen), Bram wil meekijken 
naar een implementatie.
Rolpoort: wil het project open source maken als 
het project klaar is; noemt Hackaday.
xopr geeft aan dat het aanbod van de raspberry 
pi nu geldt voor het eerste ACKspace project 
wat het op Hackaday komt.

Steelbox Wil producten aan de bar toevoegen: 
monsterdrink / mountan dew.
Niemand stemt tegen.
PsychiC geeft aan dat we een nieuwe (grotere) 
koelkast kunnen gebruiken en ook een niet-prik 
drink.

Da Syntax -Opt voor eigen sleutel. Is toegewezen door het 
bestuur.
-Pressure plates project: doen we er nog iets 
mee?
xopr had als idee een soort javascript on 
steroids workshop te houden voor open dag, 
eventueel om het project weer op te pakken.
Hoe staat het met de hardware space state?
Duurtest afgerond, wordt diy

xopr Heeft niets te melden, maar heb je zelf iets te 
melden, bestuur aan de jas trekken mag altijd.

Eagle00789 Heeft PsychiC nog iets?

10.Sluiting
10.1.De voorzitter sluit de vergadering om 22:21

Actielijst

Nr Datum Wie Wat Wanneer

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

3 03/10/12 Eagle00789 promotie via NLDelphi

4 03/10/12 Bestuur Zap informatie vragen over rekken

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

9 03/10/12 iedereen na inrichting projecten updaten

15 03/10/12 Vicarious + 
CoolePascal

extra event veld spaceAPI

16 03/10/12 Bestuur meer status-updates, betere communicatie

17 03/10/12 Eagle00789 Mailinglijst opzetten

18 03/10/12 Bestuur ACKspace eigendomssticker plakken op colaautomaat

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

20 05/08/12 Bestuur Alcoholvoorraad beperken, kratten moeten ontmoedigd 
worden

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

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

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

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

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

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

27 05/08/12 xopr afstreeplijst herintroduceren

28 05/08/12 PsychiC Vragen aan Prodigity/CoolePascal: ACKbar voltooid 
zien binnen een maand, anders bestaande software 
inzetten

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

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

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

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

33 05/08/12 PsychiC ipv6 onderzoeken

34 05/08/12 Iedereen i.o.m. bestuur: inkopen doen met financiele 
tegemoetkoming voor rit Aachen

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

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

37 05/08/12 xopr Onderzoek doen naar password/keyfile voor TrueCrypt
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38 05/08/12 bestuur Mails weren (bedrijven/externen op mailing list)

39 05/08/12 Vicarious Aanwezigheidsbord maken

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

41 05/08/12 PsychiC Vloerbedekkingreparatie: vloerlijm en/ of duct tape

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

43 05/08/12 Bestuur Nakijken link D-E en opnieuw leggen (Gbit)
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