
Aanwezigen:
● LuckY
● Vicarious
● PsychiC
● CoolePascal

Agendapunten:
1. OS/distro/brand wars (LuckY)
2. Starten van projecten en workshops(en het inplannen ervan)(LuckY)
3. Planning   openingsfeest (Vicarious)
4. HITB SecConf 2011 Ams (Vicarious)
5. Hack Square @ Chaos Communication Camp 2011 (Vicarious)
6. WVTTK

1. OS/distro/brand wars (LuckY)
CoolePascal: ..
Vicarious: het is een wiki, kwestie van aanpassen
PsychiC: gooi het in ..

2. Starten van projecten en workshops(en het inplannen ervan)(LuckY)
LuckY: Antarez houdt een workshop OpenBSD 15 april van 19 tot 22 uur
LuckY kan donderdag 21 april Cisco workshop geven 
PsychiC: Fam. Brain Circuit Bending?
CoolePascal: Cursus basis elektronica verdeeld over 3 dagen: dinsdag 5, 12, 19 april

LuckY en Vicarious zijn bezig met spacecams

3. Planning   openingsfeest (Vicarious)
Vicarious heeft gespamd op mailinglijsten en uitnodigingen verstuurd
niet iedereen heeft zich aangemeld
LuckY: prijzen van snacks 
Flyers met route worden gemaakt door LuckY
LuckY houdt openingswoord en introduceert Brenno
wiki aanpassen met route in het gebouw en aanmelden etc
open dag prijslijst niet-leden
presentatie met slideshow
wisselgeld in kas
hoeveelheid mate / fris
space schoonmaken

4. HITB SecConf 2011 Ams (Vicarious)
Vicarious: deelnemers van hackerspaces kunnen tickets voor conferentie kopen voor € 250
hackerspaces village is vrij toegankelijk en er is een hackerspaces challenge waar 2 ACKspace 
deelnemers mee kunnen doen om € 1000 te winnen
niet genoeg interesse?

http://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fackspace.nl%2Fwiki%2FUser%3ALuckY&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFm25OMsoxd2YTk9g5wiIlAFnSQvw
http://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fackspace.nl%2Fwiki%2FUser%3AVicarious&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGbIwOJhHmBHovVkgUeNXTov2C_Gw
http://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fackspace.nl%2Fwiki%2FHITB_SecConf_2011_Ams&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHnPBW62mCDorYvMRuvJDDzydnjPw
http://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fackspace.nl%2Fwiki%2FUser%3AVicarious&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGbIwOJhHmBHovVkgUeNXTov2C_Gw
http://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fackspace.nl%2Fwiki%2FOfficial_opening_party&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEo9fiRnTZap_6qKVHXuEzbCPDCBg
http://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fackspace.nl%2Fwiki%2FUser%3ALuckY&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFm25OMsoxd2YTk9g5wiIlAFnSQvw
http://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fackspace.nl%2Fwiki%2FUser%3ALuckY&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFm25OMsoxd2YTk9g5wiIlAFnSQvw
http://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fackspace.nl%2Fwiki%2FUser%3AVicarious&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGbIwOJhHmBHovVkgUeNXTov2C_Gw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fhx2.org%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH9TSW-Y8mKJSW9li6wFVaLTGrJTg
http://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fackspace.nl%2Fwiki%2FUser%3AVicarious&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGbIwOJhHmBHovVkgUeNXTov2C_Gw
http://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fackspace.nl%2Fwiki%2FHITB_SecConf_2011_Ams&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHnPBW62mCDorYvMRuvJDDzydnjPw
http://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fackspace.nl%2Fwiki%2FUser%3AVicarious&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGbIwOJhHmBHovVkgUeNXTov2C_Gw
http://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fackspace.nl%2Fwiki%2FOfficial_opening_party&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEo9fiRnTZap_6qKVHXuEzbCPDCBg
http://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fackspace.nl%2Fwiki%2FUser%3ALuckY&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFm25OMsoxd2YTk9g5wiIlAFnSQvw


5. Hack Square @ Chaos Communication Camp 2011 (Vicarious)
Vanuit Stichting Hxx worden 2 touringcars georganiseerd, een gaat door Nederland naar Berlijn,
een vertrekt vanuit België, stopt ook in Heerlen en gaat dan door naar Berlijn.
Vicarious heeft zich al opgegeven voor de belgische bus, zie hx2.org wiki
Mogelijk is er ook een truck voor meuk die meegenomen wordt naar Berlijn.

6. WVTTK
CoolePascal: beamer?
PsychiC: volgende keer bespreken: aankleding van de space
PsychiC neemt zaterdag (openingsfeest) beamer mee
PsychiC heeft een defecte beamer (lamp moet vervangen worden) kan eventueel gefixt worden
switches
Vicarious: -

Kopen:
● whiteboard bij Ikea
● blanke tape
● stroomkabel/verlengsnoer
● speakerkabels

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fhx2.org&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEPKV_at7BqwAqrK8V-XcVTkdy9qA
http://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fackspace.nl%2Fwiki%2FUser%3AVicarious&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGbIwOJhHmBHovVkgUeNXTov2C_Gw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fhx2.org%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH9TSW-Y8mKJSW9li6wFVaLTGrJTg

