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1.Opening en vaststelling agenda
1.1.Voorzitter opent de vergadering om 14:15
1.2.Huidige agenda wordt goedgekeurd

2.Vaststelling vorige notulen en actiepunten
2.1.Vorige notulen worden goedgekeurd

3. Ingekomen stukken
3.1.Er zijn geen ingezonden stukken ontvangen

Onderwerp Auteur/inbrenger Eventuele actie
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4.Mededelingen
4.1.PsychiC: Weinig deelnemersmeets gehad, moeten vaker inplannen.

CoolePascal stelt voor: eens in de 2 maanden deelnemersmeet.
Prodigity vraagt: vaste datum prikken?

4.2.PsychiC: Prodigity en Bram hebben sinds kort hun eigen tafel. De tegenprestatie is dat zij op 
een schoonmaakschema taken kunnen uitvoeren.
Dit betekend niet dat andere mensen geen schoonmaaktaken hoeven te doen.
Veeg wat met een doekje, pak een keer de stofzuiger, etc.
Roelke stelt voor: als mensen met een tafel verwachten tijd lang minder of niet komen: maak 
de tafel dan vrij voor iemand anders.

4.3.Roelke: ogen open houden voor andere locatie
CoolePascal: Verhuizen is duur.
Psychic: niet ideaal, maar er was een bijeenkomst met Camelot en er zijn de nodige dingen 
besproken.

4.4.xopr: besprekingen Camelot zijn genoemd door Eagle in de bestuursvergadering, inzage 
van de notulen bij xopr (niet op de wiki of deelnemerslijst).
Roelke: deelnemerslijst opzetten voor alleen leden.
Prodigity: brandmeldcentrale: heeft voor automatische melding gebeld en afgemeld zonder 
te controleren, meldkamer deed moeilijk.
Da Syntax: Vraagt zich af of de brandweerloper in orde is. Desnoods binnen laten komen 
met koevoet om meer druk uit te oefenen op Camelot.

4.5.PsychiC: Na OHM2013 is er niets opgeruimd.
Van te voren bespreken welke spullen meenemen.

4.6.PsychiC: ACKspace heeft Maker Fair niet bezocht, wat erg jammer is. Blijkt een hele goeie 
doelegroep te zijn.
xopr vraagt zich af: Prodigity, CoolePascal, Roelke waren geweest: xopr, Da Syntax en 
optioneel Eagle zouden gaan: waarom is het niet gebeurd?
Danny geeft aan: Er zijn geen kartrekkers in de space.
Roelke: Da Syntax zou beter voortouw moeten nemen in het opzetten van zulke 
evenementen.
Da Syntax had via Whatsapp en mailinglijst gestuurd
PsychiC geeft aan: Whatsapp is aanvullend.
Prodigity geeft aan dat het al eens is voorgekomen dat iets alleen via Whatsapp is geregeld
xopr zegt: In de gaten houden als het alleen via Whatsapp gaat: aan de bel trekken.

4.7.PsychiC: Nieuw event op de lijst: Drie digitale dagen: Voornamelijk voor bedrijven, dus 
moeten kijken welke invulling we er aan willen geven.
Eagle vind dat het niet geschikt is omdat wij een stichting zijn.
PsychiC: wel op de uitnodiging in gaan, anders laat gemeente ons vallen.
Roelke/xopr: naamsbekendheid opbouwen.
Roelke: Voordat we ja zeggen: praatje maken om te kijken of we in de avonduren iets 
kunnen betekenen, wil wel naar gemeente Heerlen toe.
PsychiC geeft Roelke namen van contactpersonen van de drie digitale dagen.
PsychiC zal wiki pagina hiervoor aanmaken.
Xopr zal mailtje naar de mailinglijst sturen
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4.8.PsychiC: wat gaan we doen met de space? Het lijkt stil te vallen, opkomst valt tegen.
Hoe continueren, verbeteren?
CoolePascal zegt: ACKspace lijkt minder openingstijden te hebben, en wanneer er enkele 
mensen zijn lijken deze alleen maar films en/of videospelletjes te doen. Geeft ook aan dat hij 
huis meer doet.
Roelke geeft aan dat mensen een mentaliteit hebben van: “space dicht ik ga niet”
CoolePascal / xopr: andere openingstijden / thema inplannen
Roelke: Zorg er voor dat men minimaal 1 dag in de week open is. Blijven crashen blijkt ook 
een probleem te zijn.
CoolePascal en Prodigity geven aan dat men wel kan crashen bij hen.
Eventueel sleutels van ruimte bijmaken. Eerst aan Camelot vragen.
Reden dat het in het begin goed ging met ACKspace is misschien: timeboxing, vreemde 
mensen.
xopr geeft aan dat het lijkt op 'je eerste festival'.

4.9.Er wordt geopperd voor hackchallenges op te zetten.
Danny: vroeger werden er nog dingen geregeld op IRC, maar daar gebeurt nu ook niks.
Meer op IRC komen.
CoolePascal stelt voor: vrijdag avond: pizza eten, geen project
Psychic: 1x in de 2 weken hier zijn: informeel
xopr: combineren met deelnemersmeet? CoolePascal: ja
CoolePascal stelt voor: 1e + 3e vrijdag van de maand: pizza-meet.

4.10.Prodigity: We hebben een blog nodig: Prodigity en Eagle willen een blog onderhouden.
Roelke: zoals hack42: blog on front, foto automatisch uploaden naar blog
Vicarious moet frontpagina aanpassen

4.11.Roelke: Mechanische dingen/werktuigbouwkundige: werkbank/bankschroef in stackspace. 
Uitbreiden met kolomboor, etc.

4.12.Kleurenprinter 1x bekijken, toestemming van Danny om weg te gooien
Electronica afvoeren: melden bij CoolePascal

4.13.Da Syntax: Wat doen we met nieuwe deelnemers?
Roelke geeft aan dat nieuwe deelnemers meebrengen als de space nog niet op orde is niet 
handig is. 
CoolePascal geeft aan dat het een kip / ei probleem is

4.14.Andere partij betrekken: jonge onderzoekers
4.15.PsychiC geeft aan: CA-cert signing party

5.Taken van bestuur
1. PsychiC: Eagle heeft taken neergelegd, Omwille van het oneven aantal stemmen heeft Da 

Syntax zijn stemrecht ingeleverd.

6.Schoonmaakrooster
1. Er is een schoonmaakrooster (zie mededelingen)

7.Financiele status / Cashflow
1. Financiele status is goed, maar we hebben weinig leden, en als er mensen zouden 

weggaan, zouden we in moeilijkere wateren kunnen verkeren..
2. Roelke weet waarschijnlijk nog iemand, maar wacht even af om deze aan te dragen

8.Voorraaden
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1. PsychiC: bevoorraden is een hele hoop werk: Vicarious zal de voorraad van de space in de 
gaten houden en desnoods aansturen.

2. Roelke geeeft aan dat we Vicarious kunnen begeleiden in deze.
3. CoolePascal / Psychic: vind dat hij dat zelf wel kan oppakken / niet in de watten leggen.
4. Da Syntax: Wel letten op z'n werkrooster.

9.Bonnen
1. Psychic deelt mede: Praktische kleine dingen gewoon halen (bonnetje inleveren voor het 

geld te kunnen declareren), grote dingen aanvragen alvorens te kopen.
2. Kleine dingen liever niet uit de kas betalen, maar declareren.

10.Ledenformulieren
1. Liggen in de la (leg ze in het geldkistje)
2. xopr zal dit proberen aan te vullen: (als je niet wil printen, vraag xopr).

11.Ledenwerving
1. Zie mededelingen.

12.Communicatie
1. We willen opener communiceren, alles moet bespreekbaar zijn.
2. Psychic wil niet politieagentje spelen.
3. CoolePascal: hoeft niet aan de grote klok gehangen te worden, kan desnoods onder vier 

ogen gedaan worden.
4. Blijf communiceren.

13.Groot afval / RD4
1. Vorige keer hebben we al veel spullen weggegooid, en er komt nog een ronde aan.
2. Gaat op vergelijkbare manier als de vorige keer: rommel in de hoek bij de kapstok 

verzamelen, welke na enkele weken (eind oktober) naar RD4 gebracht wordt.
3. Iets wat niet weg mag: labelen en/of in je krat plaatsen.

14.Rondvraag
14.1.Niemand maakt gebruik van de rondvraag

Wie Wat

CoolePascal Mogelijkheid om Arduino workshop te geven 
(aan vreemden)?

Danny Is een carrieremove aan het overwegen, en 
kans bestaat dat hij ACKspace (en Nederland) 
gaat verlaten.

Eagle Half oktober een maand weinig in de space

Prodigity Optie voor variabele deelnemersbijdrage?
Psy: Is moeilijk punt.
Uitzoeken naar mogelijkheid voor 
kostencompensatie/subsidie bij gemeentes.

Kvk. 51427427 Pagina 5/6



Stichting ACKspace Deelnemersvergadering 2013-09-15

Bram Bewoners: internet: maar 2 mensen.
Best effort, Camelot zegt toe dat ze ruimte met 
internet regelen.
Rolpoort: voicemail af, moet account 
aanmaken, bestaat al: wie heeft dat gedaan?
Heeft Prodigity waarschijnlijk aangemaakt.
Roelke heeft ook T-Mobile en wil wel bellen 
voor iets te regelen

15.Sluiting
15.1.De voorzitter sluit de vergadering om 16:42

Actielijst

Nr Datum Wie Wat Wanneer

Kvk. 51427427 Pagina 6/6


