
Meeting 04-09-2010

Aanwezigen:
1. LuckY
2. PsychiC
3. Vicarious
4. xopr

Agendapunten:
1. Bestuur stichting

a. Voorzitter
b. Secretaris
c. Penningmeester

2. Doel van Hackerspace
3. Naam
4. Domein naam, tld
5. Locatie
6. Logo
7. Membership fee
8. Statuten
9. Startkapitaal
10. Volgende vergadering

Verslag:
1. Bestuur

Het bestuur bestaat uit:
a. Voorzitter: LuckY
b. Secretaris: Vicarious
c. Penningmeester: PsychiC
d. Junke1990
e. xopr

2. Doel van Hackerspace
Bron: http://www.randomdata.nl/wiki/index.php/Statutes
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door, maar niet gelimiteerd tot :
- het bouwen en onderhouden van een ruimte geschikt voor samenwerking op technisch en 
sociaal gebied;
- het op vernieuwende wijze samenwerken op het gebied van techniek en cultuur;
- het toepassen van de door de stichting bereikte resultaten op specifieke culturele, charitatieve 
en wetenschappelijke doelen;
- het delen van en overbrengen op anderen van researchresultaten en nieuwe kennis.

3. Naam
De naam van de hackerspace is besloten op “ACKspace”.
Naam van de stichting wordt “Stichting ACKspace”.

4. Domein naam, tld

http://www.randomdata.nl/wiki/index.php/Statutes


Het domein ackspace.nl werd tijdens de vergadering geregistreerd door LuckY, deze staat op 
naam van domain registrar Yourdomainnameregistrar.com.

5. Locatie
De hackerspace zal in Heerlen gevestigd worden. Voor de locatie moet rekening gehouden 
worden met:

● huur
● stroom
● faciliteiten
● Internet
● servicekosten etc
● verzekering

Er zijn twee mogelijke locaties op het oog:
a. Luciushof, te Putgraaf 3, 6411 GT Heerlen, http://www.stichtingluciushof.nl/
b. Voormalig Technisch College, Rector Driessenweg 8, 6411 GZ Heerlen

c. Als alternatief kunnen we contact opnemen met de gemeente Heerlen voor 
mogelijke locaties.

6. Logo
Aangezien wij geen grafische designers zijn, wordt voor het logo van de hackerspace een logo 
contest gehouden.

7. Membership fee
De hoogte van de membership fee wordt bepaald op basis van de maandelijkse kosten.

8. Statuten
NAAM EN ZETEL
ARTIKEL 1
1. De stichting draagt de naam: Stichting ACKspace.
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Heerlen.

DOEL
ARTIKEL 2
1. De stichting heeft ten doel: het ondersteunen en faciliteren van de “ACKspace
community” en het hierdoor verbeteren van de wereld door heroverweging en op
creatieve wijze aanpassen van de technologie,
en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of
daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door :
- het bouwen en onderhouden van ruimte geschikt voor samenwerking op
technisch en sociaal gebied;
- het op vernieuwende wijze samenwerken op het gebied van techniek en
cultuur;

http://maps.google.nl/maps?f=q&source=s_q&hl=nl&geocode=&q=luciushof,+putgraaf+3,+heerlen&sll=52.469397,5.509644&sspn=3.172624,9.854736&ie=UTF8&hq=luciushof,&hnear=Putgraaf+3,+6411+Heerlen,+Limburg&ll=50.888051,5.983322&spn=0.006416,0.019248&z=16&iwloc=A
http://www.stichtingluciushof.nl/
http://www.heerlen.nl/
http://ackspace.nl/
http://maps.google.nl/maps?f=q&source=s_q&hl=nl&geocode=&q=Rector+Driessenweg+8,+Heerlen&sll=50.888051,5.983322&sspn=0.006416,0.019248&ie=UTF8&hq=&hnear=Rector+Driessenweg+8,+6411+Heerlen,+Limburg&ll=50.887225,5.98197&spn=0.006416,0.019248&z=16&iwloc=A


- het toepassen van de door de stichting bereikte resultaten op specifieke
culturele, charitatieve en wetenschappelijke doelen;
- het delen van en overbrengen op anderen van researchresultaten en nieuwe
kennis.

ARTIKEL 3: VERMOGEN
Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:
- subsidies en donaties;
- schenkingen, erfstellingen en legaten;
- alle andere verkrijgingen en baten.

9. Startkapitaal
Sponsoring Stichting Hxx
PsychiC neemt contact op met gmc voor penningmeester en statuten
Zie ook Randomdata

Notaris, Oprichtingsakte Stichting: € 256
KvK: € 50
Bankrekening: € 0
Verzekering: €

Postadres
Afhankelijk van space

Inboedel

Vicarious beheert de website, wiki en mailinglijsten.

10. Volgende vergadering
De volgende vergadering wordt gehouden op 21 september 2010, 19:00 uur, via Skype.

EXTRA EXTRA EXTRA

SLEUTELBORG 250 EURO

http://mail.list.ackspace.nl/mailman/listinfo
http://hxxfoundation.nl/
http://www.randomdata.nl/
http://www.degoedkoopstenotaris.nl/notaris/Susteren/Huismerknotaris_Echt-Susteren
https://www.degoedkoopstenotaris.nl/stichting_bedrijf/resultaat/producten/stichting-oprichten/afstand/50/plaats/Maastricht/source/snelzoeken
https://www.kvk.nl/wetten_en_regels/stichtingen_en_verenigingen/oprichting_stichting_en_vereniging/
https://ackspace.nl/
http://ackspace.nl/wiki/Main_Page


ACKspace

NEW Hackerspace @ Heerlen, NL

Join us @ #ackspace on irc.freenode.net
or check www.ackspace.nl or msg us
info@ackspace.nl

EVERYBODY IS WELCOME
Dutch/Belgium/German/<fill in country>
so that includes YOU !


