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1.Opening en vaststelling agenda
1.1.Voorzitter opent de vergadering om 18:20.
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

ACKsessions op zondagen aes256cbc

Gamen in de space CoolePascal

Letten op verloopdatums bij 
inkoop producten

aes256cbc
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4.ACKsessions op zondagen
4.1.aes256cbc: ben 2x hier geweest op zondagen, opkomst is bedroevend. Uiteindelijk zijn de 

acksessions om met z’n allen aan projecten te kunnen werken, op zondagen gebeurt dat 
niet. Zaterdag is traditionele opkomstdag, dan zijn we het meest geopend. Eerst was 
sowieso eerst zaterdag.

4.2.Computer1up: waren mensen die niet de behoefte hadden op zaterdagen te komen, dus er 
was behoefte aan.

4.3.aes256cbc: is er nog steeds behoefte aan?
4.4.Prodigity: als het het tegengestelde effect heeft niet. Zou het een idee zijn om in plaats van 

de zondagen weer terug de zaterdagen aan te houden?
4.5.Iedereen stemt voor, acksessions zullen alleen nog op zaterdagen zijn
4.6.Prodigity: het kan zijn dat dit in de toekomst opnieuw wordt bekeken.

5.Gamen in de space
5.1.Stuiterveer: commentaar kwam op mensen die gamen in de space, daarom dat we dit 

besproken hebben en met een paar punten zijn gekomen die de algmene sfeer ten goede 
komen.

5.2.Prodigity: stoor elkaar niet. Ga niet schreeuwen, zet een koptelefoon op.
5.3.Computer1up: ik neem aan dat het aan de omstandigheden ligt?
5.4.Stuiterveer: tuurlijk, bij een lanparty is dat anders. Voor de rest: vraag het of het stoort. Wat 

direct bij het volgende punt brengt: spreek elkaar eens aan op gedrag. Er wordt te vaak 
indirect geklaagd, we zijn volwassen genoeg om elkaar te laten weten of er problemen zijn.

6.Letten op verloopdatums bij inkoop producten
6.1.aes256cbc: kan er een procedure worden opgesteld om bij het drinken halen op datums te 

letten?
6.2.Prodigity: die situatie gaat sowieso veranderen. We hebben contact gehad met 

Durstlöscher, zij kunnen leveren voor 3 euro bij minimaal 20 kratten. Dan hebben we dus 
geen macht meer over de verloopdatums.

6.3.aes256cbc: ze krijgen het voor elkaar om over de vervaldatum heen te verkopen.
6.4.Prodigity: het is misschien beter om eerst te peilen of mensen hier problemen mee hebben. 

Als er geen problemen mee zijn hoeft er ook niet op gelet te worden.
6.5.Stuiterveer: er wordt per keer ~10 kratten gehaald, dus dan zouden we dubbel zo lang mee 

kunnen.
6.6.Wie heeft moeite ermee om producten dicht bij de verloopdatum te kopen of wanneer deze 

al verlopen zou zijn? 0 stemmen.
6.7.Prodigity: stel dat ze te vaak over datum verkopen, dan kunnen we ze natuurlijk alnog er op 

aanspreken.
6.8.aes256cbc: hoe zit het met hier zijn met leveringen?
6.9.Stuiterveer: bestuur zal dit afhandelen.

7.Budget aankopen
7.1.Prodigity: 350 euro beschikbaar.
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7.2.Oven: 0 tegen, 7 voor
7.3.74,95 af, 50 bij. 325,05 budget volgende meeting

8.Mededelingen

Wie Wat

Computer1up 8 februari is tweede openingsfeest Hackalot, 
kijk daar nog eventueel naar. 

Prodigity Ik ga het ww van de router veranderen, is al een
tijd hetzelfde

Claudia Nieuwjaarswok wordt een datumprikker voor 
uitgestuurd binnenkort. Zitten te denken om een
andere locatie te kiezen ivm drukte.

9.Sluiting
9.1.De voorzitter sluit de vergadering om 19:13.

Actielijst

Nr Datum Wie Wat Wanneer

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

261 18/07/14 bestuur Checklist schoonhouden ACKspace

263 18/10/06 vicarious Rookmelders in orde maken

264 18/10/06 bestuur Inloggegevens camera wijzigen 19/01/05

265 18/10/06 stuiterveer/
prodigity

VPN implementeren 19/01/05

266 18/10/06 prodigity Space en stack filteren 19/01/05

267 18/10/06 stuiterveer Datum voor deadline indienen vergaderpunten op wiki 
specificeren

18/12/22
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268 19/01/05 stuiterveer Onderhoud mailinglijst

269 19/01/05 bestuur Drankkeuze deelnemers peilen 19/04/06

270 19/01/05 bestuur Services voor ACKspace via space infra gaan draaien

271 19/04/06 stuiterveer Mogelijkheden binnen mediawiki onderzoeken voor 
documenten achter loginscherm

272 19/07/06 prodigity Contact opnemen met drankenhandel in Maastricht 19/10/05

273 19/07/06 prodigity Deursysteem stabieler maken 19/09/01

274 19/07/06 stuiterveer Barsysteem stabieler maken 19/09/01

275 19/07/06 bestuur Plan voor space aankopen uitwerken 19/10/05

276 19/07/06 prodigity Space opruimen 19/09/01

277 19/10/05 bestuur Wiki pagina aanmaken voor budget space-aankopen 19/31/21
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