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1. Opening en vaststelling agenda
1.1. Voorzitter opent de vergadering om 13:55. Er zijn 10 'stemgerechtigden' aanwezig.
1.2. Huidige agenda wordt goedgekeurd.

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

3. Mededelingen en ingekomen stukken
3.1. Er zijn geen mededelingen en geen ingezonden stukken ontvangen.

Onderwerp Auteur/inbrenger Eventuele actie
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4. Meer ruimte huren
4.1. Prodigity: ACKspace heeft vrij veel deelnemers ondertussen (17). Op piekmomenten 
ervaren deelnemers moeite met het vinden van plek in de hACK. Is het reden genoeg om meer 
ruimte te huren?
Stuiterveer: Meer plek geeft de mogelijkheid om meer spul te verspreiden (niet zo krap op 
elkaar als nu).
Prodigity: cnc + 3d printer verplaatsen?
Roelke: Meer plek moet niet meer rommel veroorzaken!

aes256cbc: Is het financieel haalbaar?
Roelke: Let op lange termijn i.v.m. mogelijkheid vertrekkende deelnemers.
aes256cbc: Het is makkelijker uitbreiden dan later krimpen.

Prodigity: Inkomen is afhankelijk van deelnemers.
Roelke: Wat kost het?
Prodigity: Kosten bedragen €350,00 voor huidige ruimte, indien 2 ramen erbij +/- € 500,00 
totaal. Momenteel is het inkomen van deelnemersbijdrage 17*25 deelnemers = € 425,00 excl. 
Kasinkomen.
Da Syntax: kasinkomen niet veilig om mee te nemen.
Roelke: Stelt voor inzicht in financiën en kosten ruimte, deelnemers verloop en verwachtingen 
samen te stellen. Geen keuze maken zonder kostenoverzicht.

Vicarious: Herindelen huidige ruimtes mogelijkheid?
Roelke + aes256cbc: Waarschijnlijk weinig ruimte te winnen met herindeling.
Stuiterveer: Niet iedereen kan fijne werkplek vinden, zeker als iedereen bezig is.
Da Syntax: Lastig verplaatsen om tafels.

Stemming “Zien mensen iets in meer ruimte”: 6 mensen voor. Actie: Bestuur gaat bij Walas 
informeren naar kosten mogelijke uitbreiding ACKspace.

5. Ibutton beveiliging
Da Syntax: Momenteel verloopt de beveiliging van de IButton op basis van ID, maar dat is 
duidelijk niet toereikend. Datasheet biedt opties aan voor een veiligere implementatie. Da 
Syntax ziet dit graag geimplementeerd worden. Roelke ziet het ook graag geimplementeerd. 
Stuiterveer zegt better safe then sorry.
Actie: Vrijwilligers veiligere implementatie bestaande uit: aes256cbc wilt meekijken, stuiterveer 
wilt meehelpen, Da Syntax wilt het aftrappen. Vicarious heeft ergens 2de iButton reader ter 
beschikking.
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6. Vragen parkeersysteem
6.1. Prodigity: Zijn er vragen over parkeersysteem?
aes256cbc: Werkt het nieuwe systeem nu?
Prodigity: Ja. Altijd pasje gebruiken bij in- en uitrijden. Doe je dit niet, geeft dit problemen bij de 
volgende keer in- en/of uitrijden. Raad aan nooit vrij door te rijden.
Roelke: Dat is onhandig als de slagbomen op vrije doorgang staan.
Stuiterveer: Is de intercom buiten kantoortijd doorverbonden?
Wolkje: Weet het niet zeker.
aes256cbc: Wat te doen bij bezoekers?
Prodigity: Naar binnen rijden met betaalpas of (indien geen betaalpas op zak) inrijden via 
intercom.
aes256cbc: Dit ontmoedigd om met de auto te komen. Omslachtig om pas binnen te halen.
Wolkje: Via intercom laten ze je binnen als je je als ACKspace deelnemer meldt.
Prodigity: Geef van te voren aan of je voor ACKspace met de auto komt, zodat we van te voren 
een pas kunnen meegeven/uitrijkaartjes meegeven.
Roelke: Papieren kaartjes zijn geen uitrijpasjes. Als je niet binnen bent gekomen met pinpas 
kom je niet met papiertje buiten.
Stuiterveer: Problemen misschien aankaarten in gesprek met Walas?
Prodigity: Wil niet te lastig doen, zeker niet omdat tussen ACKspace en Walas momenteel is 
overeengekomen dat ACKspace gratis parkeerpassen heeft i.p.v. € 35,00 p.s. Walas gaat er 
verder niets mee doen naar alle waarschijnlijkheid. We hebben geen hefboom, we betalen niet 
niet voor parkeren. Blij zijn en mond houden. En zelfs betaald zouden ze waarschijnlijk geen 
oplossing kunnen aanbieden, want er zijn meer klachten van andere huurders i.v.m. technisch 
probleem.

Conclusie: Het systeem heeft gebreken. Helaas geduld heben totdat systeem volledig 
operationeel is.

7. Afval scheiden
7.1. aes256cbc: Beneden staat een losse plastic container. aes256cbc voorstander van losse 
plastic bak en dus beter scheiden van afval in ACKspace.

Stemming: Gaan we plastic scheiden : 8 stemmen voor.
Vicarious: Opletten dat er geen plastic flesjes worden weggegooid i.v.m. statiegeld.
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8. Papiervernietiging  
8.1. aes256cbc: Hebben we een betere papierversnipperaar nodig? Stelt een P5 niveau voor. 
Kost +/- € 200,00.
Roelke: Wat moeten we er mee doen?
Pmwq: In hoeverre is het nodig qua hoeveelheid fysiek papier?
aes256cbc: We kunnen er meer afval compact mee krijgen. Ook pizzadozen kunnen in de 
versnipperaar.
Vicarious: Is een 2e hands exemplaar een optie?
Roelke: Beter nieuw wegens slijtage.

Conclusie: Er is momenteel in het algemeen geen behoefte aan een betere papierversnipperaar
i.v.m. weinig papierverbruik.

9. Corvee bord
9.1. Prodigity: De stand van kwartaal oktober-december berekend. Hoogste plekken: 1. 
aes256cbc, 2. xopr, 3. Gedeelde plek Wolkje + Roelke. Laagste plekken: computer1up, 
Stuiterveer en Wirexbox.
aes256cbc: Bord heeft geholpen
Prodigity: Iemand ideeën over beter gebruik corveebord?
Roelke: Ratio beter in verhouding met aantal keer aanwezig
Stuiterveer: Mensen poetsen om te poetsen ipv als het nodig is.
aes256cbc: Mensen die er vaak zijn worden gestraft met huidig gebruik ratio
Roelke: Er is altijd genoeg te doen. Mensen die er weinig zijn kunnen zich makkelijk naar de 
eerste plek werken. Mogelijkheid dit gewoon te accepteren? Valentijn: Opruimen is ook een 
beetje op eigen gevoel.
Vicarious: Punten zijn niet duidelijk gedefinieerd
Roelke: Laten we het zien als mooie aanmoediging en daar tevreden mee zijn

9.2. Open vragen:
Pmwq: Is het te automatiseren?
aes256cbc: Iets te doen met absolute waarde?

10. Netwerk infra 
10.1. Roelke: Wil graag klein groepje vormen om netwerkhardware door te spitten, kijken wat er 
gebruikt kan gaan worden en wat er weg gaat. De hardware die behouden blijft daarna 
inrichten.
Pmwq: Zijn de verwachtingen (van gebruik van hardware) van de deelnemers duidelijk?
Stuiterveer: Hoeveel is er nodig?
Roelke: In de tijd van werkende esxi cluster werd het gebruikt.
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aes256cbc: Schijfcluster blijft behouden? Roelke: Ja.
Da Syntax: Blijft het permanent aan?
Roelke: Niet mogelijk i.v.m. stroomverbruik en warmte.
Da Syntax: Wie is er binnenkort in regio Utrecht op nieuwe switch op te halen
Stuiterveer: Kan eventueel nieuwe switch ophalen met openbaar vervoer.
Roelke: Deel van het netwerk is permanent. De bladeserver en disks zijn om te spelen.
Vicarious: Hebben we alle kabels en benodigdheden? Roel: Ja.
Da Syntax: Eventueel space budget gebruik aanschaf nieuw materiaal.

10.2. Netwerkhardware groep deelnemers: Roelke, Stuiterveer, Da Syntax, Prodigity op 
achtergrond.

11. Rondvraag
11.1. Rondvraag aandachtspunten:

Wie Wat

Pmwq Stelt voor een activiteitencommissie op te richten om meer activiteiten in de 
space te plannen (bijvoorbeeld kerst, bbq, etc)
Activiteitencommissie deelnemers: Wolkje, Stuiterveer, Pmwq, Vicarious

Roelke Wat is de status van de gesloten parkeergarage? Wat is de prognose?
Prodigity: Wel reparatie werkzaamheden gezien. Geen concrete datum. 
Minstens half jaar
Wolkje: Walas heeft nog geen aannemer gevonden. Momenteel enkel 
voorbereidende werkzaamheden. Prognose wordt gegokt op 2018.

Opletten dat men niet op de pof drankjes nuttigt. Iedereen direct betalen bij bar!

Space opgeruimd houden!

Wolkje Denk aan andere werkplekken indien drukte in space. Dus niet alleen in eigen 
ruimte. Bijvoorbeeld in tussenstuk (gedeelde ruimte). Wifi beschikbaar.

Tims_Tech Geen opmerkingen.

aes256cbc Wat gaan we met de kerstboom doen?
Conclusie: In stukjes zagen en in zakken in restafvalcontainer Carbon6.

Stuiterveer Wat moet met het zenuwspiraal spel in de tussenruimte?
Prodigity: Laten staan tot iemand opmerking maakt. Blijft staan tot klachten.

Da Syntax Voorraad componenten aanvullen.
Prodigity: Wil het wel op zich nemen.

Dingen lenen van de space (zie labvoeding)
Prodigity: Had er maar een bij. De andere werkt soms.
Roelke: Investeren in nieuwe labvoeding

Wat kunnen we verwachten van de space administratie?
Vicarious: Gaat er weer eens mee aan de slag.
Roelke: Bijzondere situatie dat het niet bekend is bij bestuur. Is zorgelijk
aes256cbc: Is er overzicht wat we hebben?
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Da Syntax: Nee.
Roelke: Handig om te zien of er goed met geld omgegaan wordt en of er iets 
verdwijnt.
aes256cbc: Heeft ACKspace tot nu toe iedere maand Huur kunnen betalen?
Vicarious: Ja.
Roelke: Waarom is er geen financieel overzicht? (Gericht aan Vicarious).
Vicarious: Niet consequent genoeg bijgehouden.
Wolkje: Is er hulp nodig?
Vicarious: Deelnemersbijdrage bijhouden lukt wel. Rest van administratie is 
moeilijk, economie is persoonlijk geen sterk punt.
Wolkje: Heb je overzicht wat er wel en niet lukt?
Vicarious: Nu druk, maar ja.
Wolkje: Volgende keer (pizza-meet 1 april) dus wel overzicht mogelijk?
Vicarious: Ja.
Prodigity: Afspreken om ieder kwartaal een financieel overzicht te hebben?
Vicarious: Stemt in met ieder kwartaal overzicht.

Prodigity Geen opmerkingen.

12. Sluiting
12.1. De voorzitter sluit de vergadering om 15:55 uur.

Actielijst

Nr Datum Wie Wat Wanneer

128 14/10/08 Prodigity Financiële zaken in GNUcash verwerken en 
overdragen aan Vicarious.

Zie 136, 218

130 14/10/08
14/11/29

xopr SBBI details/formulier opzoeken
Belastingdienst contacteren

132 14/10/08
14/11/29

Prodigity
xopr

Kijken met Lexia legal naar bindendheid document
BSN / blokletters, IBAN ACKspace

16/09/05

133 14/10/08
14/11/29

xopr Lijst van noodnummers mailen naar 
info@ackspace.nl, deelnemers inlichten.

134 14/10/08 bestuurslid 
(doorlopend)

Overhandigd volledig inschrijfformulier aan xopr Per direct

135 14/10/08 xopr
(doorlopend)

Werkt lijst met inschrijvingen bij en stuurt deze naar 
info@ackspace.nl

Per direct

136 14/10/08 Vicarious
(doorlopend)

Neemt financiële gegevens over in de administratie Zie 176, 218

139 14/10/08 xopr Huisregels aanpassen i.v.m. alcoholbeleid en vuilnis <17/03/27

140 14/10/08
14/11/29

Da Syntax Foto's maken van vuilnisbakken 
Foto's uploaden

16/01/18

145 14/11/29 Vicarious Brandblussers controleren op geldigheid, plaatsen in 
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elke (sub)ruimte

146 14/11/29 bestuur Bordjes aanschaffen voor brandblussers en EHBO kit

147 14/11/29 bestuur Ontruimingsroute kopiëren van Walas 17/01/29

150 14/11/29 bestuur Magneetcontacten aansluiten op onewire, eventueel 
op korte termijn via Arduino / Raspberry PI

151 14/11/29 xopr Melden in huisregels dat externe spullen niet 
verzekerd zijn

<17/03/27

159 14/11/29 xopr Extra zekeringgroep aansluiten voor werktafel

163 15/01/09 Danny_W events bezoeken: plan opstellen n.v.t.

164 15/01/09 iedereen rekening houden met minderjarigen (geen 18+ 
spellen of gewelddadige films)

17/03/27

165 15/01/09 minderjarige
n

vooraf space bellen zodat de aanwezige deelnemer 
deze te woord kan staan; naar gelieve kan 
toestemmen

17/03/27

166 15/01/09 xopr lijst ophangen met calamiteitengegevens

168 15/01/09 iedereen tafels en vloer schoon en rommelvrij

169 15/01/09 iedereen koelkast (en andere voorraad) op tijd bijvullen en 
inkopen

170 15/01/09
15/03/20

xopr Sligro- en Macropas meenemen en in de kas leggen
Macropas meenemen

171 15/01/09 iedereen aanbevolen een aansprakelijkheidsverzekering te 
hebben. Bij schade, netjes melden

17/03/27

173 15/01/09 iedereen(?) open dag: Spullen inventariseren om te laten zien <15/03/25

174 15/01/09 Roelke Bar: werkgroep opzetten voor nieuwe software

175 15/01/09 geïnteres-
seerden

Bar: vergadering plannen voor verbetering software

176 15/03/20 Vicarious Update financiele status na ontvangen laptop Zie 218

177 15/03/20 Bestuur Huurovereenkomst alsnog evalueren

178 15/03/20 Da Syntax hsnl mailen i.v.m. openingsfeestje <15/04/25

180 15/03/20 Xopr Ontvangen wachtwoorden uitwisselen

181 15/12/12 Prodigity 2e persoon die binnenkomt herinneren om de space 
op open te zetten

182 15/12/12 Xopr Mail sturen: minderjarigen moeten bellen, 
deelnemersmeet plannen (datumprikker)

<17/03/27

185 15/12/12 Prodigity Kijken of importeren in GnuCash mogelijk is

186 15/12/12 Bestuur GnuCash doornemen (tutorial / documenteren)

187 15/12/12 Bestuur Maandelijks financieel kwartiertje plannen
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188 15/12/12 Xopr + 
Vicarious

iButtons excluden (alle buttons noteren) <16/10/29

189 15/12/12 Xopr Niet uitgegeven buttons uit deur halen <16/10/29

190 15/12/12 Bestuur / 
Xopr

iButton op inschrijfformulier schrijven 17/03/27

191 15/12/12 Bestuur iButton challenge response audit Zie 212

192 15/12/12 Prodigity + 
Da Syntax

(Januari) Kits4kids aankondigen

194 15/12/12 Xopr Joy2Key licentie kopen + declareren <16/01/10

195 15/12/12 Bestuur Core-infra: hot spares faciliteren

196 15/12/12 Bestuur Passwords nalopen

198 16/09/03 xopr do1ob, Prodigity en Computer1up krijgen een Club 
Mate

199 16/09/03 bestuur Afvalvorming in keuken afwachten. Eventueel 
prullenbak weghalen en melden aan Walas

200 16/09/03 Prodigity Mail befreffende parkeerbeleid doorsturen <17/03/27

201 16/09/03 iedereen Vanaf heden: corveebord gebruiken Per direct

202 16/09/03 Prodigity Corveebord: gemiddelde berekenen en vergelijken

203 16/09/03 Prodigity Vrijdag's tafel leegruimen

204 16/09/03 xopr Datumprikker maken voor opruim-'meeting'

205 16/09/03 bestuur Deur slACKspace terugplaatsen (bij laten schaven 
door Walas)

206 16/09/03 xopr Elke 3 maanden pizza & meet-zaterdag organiseren Per direct

207 16/09/03 bestuur Speciale mailinglijst opstellen voor jeugd- en round-
robin-deelnemers

208 16/09/03 Prodigity Mail sturen voor geinteresseerden te informeren

209 16/09/03 bestuur toetsenbord + muis regelen voor 3D print-pc

210 16/09/03 do1ob + 
Prodigity

Document voorwaarden freesmachine opstellen 16/10/27

211 07-01-17 Bestuur Informeren bij Walas naar kosten mogelijke 
uitbreiding ACKspace i.v.m. piekdrukte.

212 07-01-17 Da Syntax, 
aes256cbc, 
Stuiterveer

Veiligere implementatie IButton ACKspace.

213 07-01-17 Alle 
deelnemers

Meer afval scheiden in ACKspace. Let op PMD, 
restafval en papier.

Per direct

214 07-01-17 Roelke, Da 
Syntax, 

Netwerkhardware doorspitten en blijven hardware
inrichten voor gebruik voor deelnemers 

Per direct
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Stuiterveer ACKspace.

215 07-01-17 Pmwq, 
Wolkje, 
Vicarious, 
Stuiterveer

Activiteitencommissie ACKspace om meer 
ACKtiviteiten in te plannen en te organiseren.

17/01/07

216 07-01-17 Roelke, 
Stuiterveer, 
Prodigity, 
Da Syntax,  
aes256cbc, 
Wolkje

Kerstboom in stukken zagen, in zakken verdelen 
en in restafvalcontainer plaatsen. Dennennaalden 
opzuigen met stofzuiger.

17/01/07

217 07-01-17 Prodigity Aanvullen voorraad componenten.

218 07-01-17 Vicarious Financieel overzicht bijhouden voor iedere pizza-
meet per kwartaal.

Per direct
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