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1.Opening en vaststelling agenda
1.1.Voorzitter opent de vergadering om 18:04
1.2.Huidige agenda wordt goedgekeurd

2.Vaststelling vorige notulen en actiepunten
2.1.Xopr: Op de vorige notulen zag ik benoemd dat we niet meer notulen op wiki gaan 

plaatsen?
2.2.Stuiterveer: Mogelijkheden worden bekeken om het achter een login te plaatsen
2.3.Vorige notulen worden goedgekeurd

3.Mededelingen en ingekomen stukken

Onderwerp Auteur/inbrenger Eventuele actie

Vaste plaats HDMI monitor Computer1up

Prijzen drinken gelijktrekken aes256cbc

Drinken uit Maastricht bestellen aes256cbc Actiepunt

Space infra bestuur Actiepunt

Aankopen voor de space bestuur Actiepunt

Rotzooi bestuur Actiepunt
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4.Vaste plaats HDMI monitor
4.1. Prodigity: Nee. De tafels moeten vrij zijn en vrij blijven.

5.Prijzen drinken gelijktrekken
5.1.Prodigity: Idee was dat de inhoud van het flesje bepalend is voor de prijs van het flesje. Dit 

gaan we niet doen, prijslijst is ondertussen opgehangen waar de prijs opgezocht kan 
worden.

5.2.aes256cbc: Ook niet mate cola?
5.3.Stuiterveer: Nee, dat was juist een van de hoofdproblemen. Als we voor dat formaat de 

prijzen gelijktrekken en de mensen daarop hun drinkgedrag aanpassen werken we de space
alleen maar op kosten. Dat risico kunnen we niet nemen.

6.Drinken uit Maastricht bestellen
6.1.aes256cbc: Ik heb een drankhandel in Maastricht gevonden, kon het brengen voor dezelfde 

prijs. Heeft een busje en kan het in principe gewoon aangeven.
6.2.TheOnlyJoey: Kan hij ook hetzelfde drinken regelen?
6.3.aes256cbc: Hij zei van wel.
6.4.Prodigity: Zal contact opnemen om mogelijkheden te bespreken.

7.Space infra
7.1.Prodigity: Bestuur is het beu dat barsysteem en de deur krakkemikkig zijn. Stuiterveer en ik 

gaan aan de slag om alles een stuk stabieler te maken. Stuiterveer pakt barsysteem aan, ik 
pak deursysteem aan.

8.Aankopen voor de space
8.1.Prodigity: Een van de doelen als space is om ruimte en spullen te faciliteren. We kopen wel 

eens spullen in, maar hier hebben we nooit een vast systeem voor gehad. Proof of concept 
is bij iedere pizza-meet een budget voorleggen dat beschikbaar is voor materiaal, waarbij 
mensen kunnen aangeven wat ze willen hebben voor de space en wij tijdens de meet 
stemmen hierover.

8.2.Computer1up: Ik denk dat de pizza-meet hierdoor wel een stuk langer duren.
8.3.Stuiterveer: Invulling wordt nog gegeven, maar idee is om inzendingen van tevoren te 

krijgen en dan alleen te stemmen over prioriteit.
8.4.Prodigity: We willen dan vast budget beschikbaar stellen die hiervoor gebruikt kan worden.
8.5.aes256cbc: Is het resultaat van de stemming bindend?
8.6.Stuiterveer: Dit zijn we nog verder uit aan het denken.
8.7.CoolePascal: Ik wil benadrukken dat we een stichting zijn, geen vereniging. Bestuur zal altijd

uiteindelijk degene zijn die de keuze maakt.
8.8.Prodigity: Het is overigens niet voor het kleine grut, meer voor de grotere dingen 

(bijvoorbeeld gereedschap).
8.9.TheOnlyJoey: Gaat dit ook voor printer filament zijn?
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8.10.Prodigity: Liefst niet voor verbruiksvoorwerpen.
8.11.Stuiterveer: Voor gebruiksvoorwerpen kun je altijd aangeven bij het bestuur wat er gehaald

moet worden zoals dat altijd het geval was, dat staat los van dit plan.
8.12.Prodigity: Wat we dan willen hebben is een link waar het gehaald kan worden en een 

onderbouwing.
8.13.aes256cbc: Komen jullie hier de volgende pizza-meet op terug?
8.14.Stuiterveer: Uiterlijk die dag, anders nog eerder per mailinglijst.

9.Rotzooi
9.1. Prodigity: Ik vind het okay-ish gaan de laatste tijd. De tafels blijven zo goed als leeg, 

mensen zijn goed hun best aan het doen. Ik wil mensen wel er op wijzen dat de 
prullenbakken met regelmaat leeggemaakt worden, en vooral met het warme weer. Ook 
graag zien we de mentaliteit: “ik ruim m’n eigen spullen op, en nog iets extra”. Zelfs als dat 
al 1 item is is dit goed en houdt dit de boel schoon.

9.2.Prodigity: Ik heb veel te veel tijd over nu, dus ik ga de space weer verder opruimen. De boel 
zal dus weer op stelten worden gezet en de kans bestaat dat dingen weer worden 
weggegooid, maar als dat zo is zullen deelnemers op de hoogte worden gehouden.

9.3.CoolePascal: Als je hulp nodig hebt: ik heb 28 vakantiedagen en ik weet niet wat ik ermee 
moet.

9.4.Claudia: Ik wil Elzilla nog specifiek bedanken voor haar inzet om de kast wat op te ruimen. 
Ze heeft ondertussen onder andere wat spullen verzorgt zodat we zelf kunnen afwassen.

9.5.CoolePascal: Ik zie wel eens wat potjes met rotzooi staan, de vraag is of iemand dit ook 
opruimt.

9.6.Prodigity: We hebben trouwens 3 tosti-apparaten staan, we hebben maar 1 nodig.
9.7.Stuiterveer: Ik zie vaker rotzooi in de koelkast liggen van anderen waarvan ik niet weet van 

wie het is. Markeer je spullen. Datum en nickname, we hebben een labelprinter met een 
grote rode knop die de datum uitprint.

10.Mededelingen

Wie Wat

Claudia Datumprikker voor BBQ is rondgestuurd, graag 
invullen!

11.Sluiting
11.1.De voorzitter sluit de vergadering om 18:46

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
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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

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
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