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1. Opening en vaststelling agenda
1.1. Voorzitter opent de vergadering om 18:11
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

Tafels in L-vorm Xopr Actiepunt

Beschrijving/verwachting van 
ACKspace naar buiten toe

C-Blast

Qeske Computer1up
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4. TL-buizen
4.1. Buizen vallen onder de space, wat is er effectief nodig om de problemen op te lossen?
4.2. C-Blast vindt koel wit in hackspace het best en warm wit in slack. Heeft mogelijkheid voor 
bestellen van nieuwe buizen tegen max 50 euro in totaal. Betreft 12 buizen in hackspace. 
Eerste mogelijkheid voor vervangen zou rond maart vallen.
4.3. Kans bestaat op asbest in plafond, rekening houden met risico’s.

5. Noodnummers
5.1. Lijst moet nog aangepast worden.
5.2. CoolePascal meldt dat hij beter in een kast kan hangen ivm privacy en toegankelijkheid.
5.3. Noodnummer wordt niet gevraagd op inschrijfformulier.

6. Automaat
6.1. Meerdere mogelijke kopers hebben afgehaakt. Popschool was laatste contact, we waren 
aan het wachten op de monteur om alles af te ronden, waarbij we een koelkast terug zouden 
krijgen.
6.2. C-Blast weet misschien nog iemand als het nodig is.
6.3. If all else fails: CoolePascal kan hem wel via iemand weghalen
6.4. Popschool nog een week de tijd, anders C-Blast/Computer1up, en als laatste CoolePascal.
6.5. Deadline voor het geheel: week popschool, 2 weken daarna en anders weg.

7. ACKsession
7.1. CoolePascal geeft aan dat de precieze dag beter nog gefinetuned kan worden.
7.2. Computer1up: misschien 1 keer per maand zaterdag en 1 keer per maand zondag.
7.3. Als overbrugging: 1 maand zaterdag, 1 maand zondag. Wiki template moet hierop 
aangepast worden.

8. Tafel opstelling
8.1. Xopr: Oppervlak/efficientie verhogen, weg met het eilandje. L-vorm was zo slecht nog niet. 
Stemming: meerderheid voor. Actie: tafel wordt teruggezet in L-formatie.

9. Beschrijving van space
9.1. C-Blast: we hebben nu het risico om als computermannetjes te worden gezien in het geval 
van problemen. Het is beter om op de hoofdpagina een duidelijkere omschrijving te hebben om 
verwachtingen duidelijker te scheppen en mensen wat gemakkelijker hierheen te krijgen.
9.2. Vicarious/Computer1up: Wellicht bij studenten/media ons representeren.
9.3. Prodigity: Eerst website aanpassen en dan via de talk page verder discussie voeren voor 
verdere uitwerking.

Actie: C-Blast en xopr gaan de beschrijving van ACKspace op de frontpage wijzigen om de 
space beter tot zijn recht te laten komen.
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10. Qeske
10.1. Computer1up zit via studiebegeleiding bij Qeske (een community van verschillende 
bedrijven). Vanuit Qeske is interesse getoond naar het hebben van een hackerspace, vraag 
vanuit computer1up is of we hier in willen verder gaan. Zij hebben dan ook een mogelijk voor 
ruimte.
10.2. Indien Qeske interesse heeft in mogelijke samenwerking mogen zij contact opnemen met 
bestuur om dit verder te bespreken.

Actie: Computer1up zal Qeske contact op laten nemen met bestuur bij interesse om alles verder
te bespreken.

11. Rondvraag

Wie Wat

Stuiterveer Is het nodig om met Walas/Td om de tafel te 
zitten m.b.t. stroomuitval en verwachtingen 
richting elkaar?
Huurders zijn nu weg uit dezelfde gang als wij, 
dus veel problemen zouden er niet meer 
moeten zijn met uitval.
Wolkje gaat navraag doen bij Walas
xopr: power.ack.space

CoolePascal Tegenover hem wordt elke maand een 
technische lezing gehouden. Willen wij hier iets 
doen?
Aanmelden gaat via een mailinglijst, kan 
uitzoeken wie of wat.

Computer1up FOSDEM is in februari

Prodigity Als snacks opraken, gelieve ook in te kopen in 
verband met voorraad. Kosten kunnen weer 
gedeclareerd worden, bewaar bonnetje met 
naam er op. Zo ook met vuilniszakken/doekjes/ 
plastic servies.

12. Sluiting
12.1. De voorzitter sluit de vergadering om 19:51

Actielijst

Nr Datum Wie Wat Wanneer

198 16/09/03
17/04/01

xopr do1ob, Prodigity en Computer1up krijgen een Club 
Mate, stuiterveer ook

208 16/09/03 Prodigity Mail sturen voor geïnteresseerden (jeugdlijst) te 
informeren
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209 16/09/03 bestuur toetsenbord + muis regelen voor 3D print-pc

211 17/04/01 xopr VoIP VM migreren (lange termijn) N.V.T.

212 17/04/01 Da Syntax VPN VM migreren (lange termijn) N.V.T.

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

218 17/04/01 Prodigity EHBO-kit vervangen <17/10/06

225 17/04/01 Prodigity Spanningsslof vervangen door versie zonder 
schakelaar

226 17/04/01 xopr Kleuren van het jumpwheel controleren

228 17/06/24 Prodigity
xopr

Stack: kratten + blaadjes bekijken: reminder sturen naar
mensen die niets hebben ingevuld

229 17/06/24 Prodigity
xopr

Stack: kratten: datumprikker opzetten

230 17/06/24 Prodigity Schoonmaakbord: puntensysteem nadruk op tafels (en 
evt. vuilnis)

232 17/06/24 Wolkje Marktplaatsadvertentie Cola automaat, zie 241

233 17/06/24 xopr Sourcecode deur publiceren

234 17/06/24 Prodigity Ibuttons DS1961 inkopen

235 17/06/24 xopr Borg op huisregels/inschrijfformulier vermelden <17/10/06

238 17/10/07 Prodigity BBQ + wok organiseren

239 17/10/07 Bestuur TL balken kopen

240 17/10/07 stuiterveer Noodnummers updaten, bij ACKbar hangen < 18/03/01

241 17/10/07 bestuur Cola automaat: foto’s maken, marktplaats, HSNL, 
binnen maand reactie

242 17/10/07 stuiterveer lege kratten bier inleveren

243 17/10/07 dioib alternatieve mate zoeken

244 17/10/07 bestuur adres Trinkgut controleren

245 17/10/07 bestuur Prijsindicatie busje huren

249 18/01/07 C-Blast TL-buizen vervangen > 17/03/01

250 18/01/07 Bestuur Automaat met popschool bespreken < 18/01/14

251 18/01/07 C-
Blast/Compu
ter1up

Automaat voorleggen bij kennissen wanneer geen 
succes vanuit popschool

< 18/01/28

252 18/01/07 CoolePascal Automaat weg bij geen interesse vanuit anderen < 18/02/04
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253 18/01/07 CoolePascal/
xopr

Datums inplannen ACKsessions. Xopr kan de wiki edits 
uitvoeren hiervoor.

254 18/01/07 iedereen tafel in oude L-formatie zetten

255 18/01/07 C-Blast/xopr beschrijving ACKspace op frontpage

256 18/01/07 Computer1u
p

Qeske contact laten opnemen met bestuur (bij 
interesse)
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