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1.Opening en vaststelling agenda
1.1.Voorzitter opent de vergadering om 18:07
1.2.Huidige agenda wordt goedgekeurd

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

3.Mededelingen en ingekomen stukken

Onderwerp Auteur/inbrenger Eventuele actie

Communicatiekanalen C_Blast

Drankkeuze aes256cbc Actiepunt

ACKspace services bestuur Actiepunt
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4.Communicatiekanalen
4.1.C_Blast: als ik af en toe in Telegram kijk zie ik soms immens veel gemiste berichten met al 

dan niet belangrijke berichten. Kan dit niet opgesplitst worden tussen belangrijke en minder 
belangrijke communicatie?

4.2.Prodigity: alle belangrijke info zal via de mailinglijst gecommuniceerd worden.
4.3.CoolePascal: ik heb niet het gevoel dat ik alle emails ontvang van de mailinglijst.
4.4.stuiterveer: ik ga binnenkort onderhoud aan de mailinglijst uitvoeren, laat het me weten als 

je het gevoel hebt dat iets niet goed werkt.
4.5.Prodigity: binnenkort gaan we een dag hanteren waarop iedereen de mailinglijst test, zodat 

iedereen kan laten weten als er niks ontvangen is.
4.6.stuiterveer: stelregel gaat zijn dat belangrijke info voor de space, zij het vanuit de 

deelnemers, zij het vanuit het bestuur, verstuurd kan worden via de mailinglijst.

5.Drankkeuzes non-caffeïne
1. aes256cbc: Enige drankkeuzes die we nu hebben zijn suiker en/of caffeïne. Moet er nog iets 

anders worden gehaald bij materuns?
2. Prodigity: er wordt gepeild wat iedereen graag als drankkeuze heeft, zodat we kunnen 

nagaan wat we standaard op voorraad willen hebben.

6.Geld wisselen
1. Prodigity: graag geen 50 euro in de kas blijven gooien voor wisselen. Niemand kan 

uiteindelijk meer wisselen als iedereen dit blijft doen.
2. aes256cbc: en 20 euro?
3. Prodigity: naar eigen inzicht, hoe vaker dit wordt gedaan, hoe minder wisselgeld voor 

anderen overblijft. Harde lijn is getrokken bij briefjes van 50.

7.ACKspace services
1. stuiterveer: We willen als bestuur zijnde de services voor de space meer naar de space infra 

toe trekken in plaats van dat zaken bij willekeurige deelnemers draaien, zij hiervoor betalen, 
en er geen zicht op is wat draait. Als iemand iets voor de space wilt opzetten, graag met 
bestuur bespreken zodat dit wellicht via space infra gedaan kan worden.

2. aes256cbc: wat is wel/niet kritische infra?
3. Prodigity: grijs gebied. Internet, telefoon, stroom sowieso.
4. Wolkje: dit gaan we later met bestuur doornemen om er volledig antwoord op te kunnen 

geven.

8.Mededelingen
8.1.Niemand maakt gebruik van de rondvraag

Wie Wat

Wolkje Wok 19 januari
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9.Sluiting
9.1.De voorzitter sluit de vergaderingom 18:33

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

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
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