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1.Opening en vaststelling agenda
1.1.Voorzitter opent de vergadering om 20:20

Aanwezig: aes256cbc, Wolkje, Computer1up, Da Syntax, doiob, Jetse, Prodigity, Roelke, 
stuiterveer, xopr
Afgemeld: PsychiC, Vicarious

1.2.Huidige agenda wordt goedgekeurd

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

3.Mededelingen en ingekomen stukken
3.1.Er zijn geen mededelingen en geen ingezonden stukken ontvangen

Onderwerp Auteur/inbrenger Eventuele actie

Schoonmaken stuiterveer, aes256cbc Agendapunt

pc ventilator aes256cbc Agendapunt

cola automaat aes256cbc Agendapunt

deur code project aes256cbc Agendapunt
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4.Schoonmaken
1. stuiterveer: ging eerst goed, maar nu lijkt niemand iets te doen; alsof we allemaal voor de 

laatste plaats gaan. Als iedereen één ding doet per maand is het probleem opgelost.
Stuiterveer geeft zelf aan voor introductie van het bord niks te doen.

2. Aes256cbc: wordt space nu als schoner ervaren?
3. Prodigity: Ging vorige kwartalen beter. Werd gedemotiveerd door opmerkingen in vorige 

vergadering. Stuiterveer: Beter is: bureaus schoner, plek om te zitten. Mensen ruimen alleen 
hun eigen rommel op; als iedereen één ding zou meepakken, dan is het zo opgelost.

4. doiiob: Afgelopen periode één keer langsgekomen, heeft op Telegram gevraagd naar de 
stofzuiger (niet op zijn plek), geen reactie.

5. computer1up: stoort zich laatste tijd aan de rommel, maar heeft minder motivatie; excuseert 
zich bij deze.

6. Aes256cbc merkt op: vuilnis; wil dat bijgehouden hebben.
7. xopr geeft aan: brengt anders ongedierte mee
8. Prodigity: geen huisdieren!
9. aes256cbc + Prodigity: storen zich niet zo aan de rommel
10.Stuiterveer: anderen storen zich wel, maar nemen zelf minder initiatief
11.Roelke: bord was bedoeld om te motiveren, niet om af te straffen?
12.Doiob: mensen hebben hoge verwachtingen, is geen cleanroom
13.Computer1up: weet niet wat de status is van het kratten project en durft het niet op te 

pakken: er zijn veel spullen en alles is moeilijk te vinden.
14.Prodigity: schoonmaakbord lijkt te helpen maar is alleen niet toereikend genoeg. 

stACKspace moet iets met kratten en blaadjes doen.
15.Computer1up: krat op krat op krat is moeilijk en kratten zijn in slechte staat
16.Prodigity + xopr: kratten + blaadjes bekijken. Reminder sturen naar mensen die niks 

hebben ingevuld. Datumprikker opzetten.
17.Xopr + Roelke: Tafelblok trekt rommel aan; vorige opstelling leek beter te werken
18.Prodigity: nadruk leggen op tafels, meer punten
19.Roelke: Binnenkort openHMD hackathon, goed moment om van te voren te poetsen

5.PC ventilator
1. VM server zou 3 maanden geleden een nieuwe ventilator krijgen omdat deze rammelt. Was 

taak voor Prodigity en Mike, maar is bijna geen overlap in dagen dat zij in de space zijn. 
Prodigity geef aan het veel te druk gehad te hebben.

2. Computer1up vraagt: migreren of fixen?
3. Da Syntax: migreren is afhankelijk van netwerk; VLANs etc.
4. Stuiterveer: kijkt naar set-up voor ventilator.

6.Cola automaat
1. aes256cbc: willen we ‘m behouden?
2. Stuiterveer: veel plek voor drank.
3. Roelke: koelkast te groot voor de space: investeer in grote stille koelkast
4. Wolkje: kunnen momenteel 3 maanden huur betalen: koelkast tot  500 euro moet wel lukken.
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5. Stemronde vervangen: 1 tegen, 1 neutraal, 8 voor
6. Roelke geeft aan: Zet ‘m op marktplaats. xopr stelt voor: via hackerspaces.nl mailinglijst
7. Wolkje gaat kijken om deze op marktplaats te zetten

7.Deur code project
1. Encryptie mogelijk (proof of concept geleverd), Arduino omgeving instabiel. Aes256cbc: stopt

ermee. Xopr wil sourcecode overnemen en publiceren. Staat op de nas.
2. Ook zijn de huidige iButtons (met SHA hash) op. Nieuwe kosten (ongeveer) €5,- tegen €0,50 

voor ‘gewone’ iButton inclusief houder
3. Stuiterveer: Is het een idee om als donatie te doen?
4. Computer1up: Kunnen we eventueel een klein aantal goedkope inkopen
5. Prodigity: goedkope levert een migratieprobleem op; huidig systeem werkt
6. Stemronde: duurdere iButtons (met encryptie) aanschaffen: 10 stemmen voor.
7. Stemronde: Nieuwe deelnemers dienen (borg) te betalen voor druppel (waarbij borg gelijk 

staat aan de kostprijs): 7 stemmen voor.

8.SHA2017
1. xopr: mensen naar SHA2017:
2. Roelke: weet aantal tafels niet.

Neemt mee: 3.5m x 7m circusvormige tent, patrouille kit (keuken), grote tarp
Roelke: enkel vervoer is een probleem

3. Da Syntax: heeft trekhaak en rotte aanhanger
4. computer1up: Kan aan Tandemasser komen: niemand heeft E-rijbewijs
5. Voorstel: nieuwe vergadering plannen direct na deze
6. Da Syntax: nieuwe avond plannen.

9.Rondvraag
9.1.Niemand maakt gebruik van de rondvraag

Wie Wat

Wolkje Vorige deelnemersvergadering: interesse 
andere hackerspaces: TDVenlo; datumprikker: 
niet veel reactie. Beperkte groep, geen 
interesse. Vrijdag: 19:30-23:30 verzoeken 
datumprikker in te vullen.

Computer1up Weekenden kom vaker: is beperkte groep of 
niemand. Stuiterveer: ‘probleem’ is 24/7 
toegang.
Opmerking wordt geformuleerd als: “Denk er 
over na om een keertje in het weekend in de 
space te komen”
Syntax: voel je vrij om een evenement te 
organiseren

Stuiterveer Ook al heeft xopr’s $vriending nee gezegd, 
stemronde om mee te gaan naar de Gaybar: 4 
voor.
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Doiob Spaceworkhorse: op welk punt is een donatie 
echt een donatie, en op welk punt een aankoop.
xopr: donaties worden eigendom van Stichting 
ACKspace.
Syntax merkt op: 24 poort switch: €15,- nog niet
vergoed gekregen.

10.Sluiting
10.1.De voorzitter sluit de vergadering om 21:28

Actielijst

Nr Datum Wie Wat Wanneer

130 14/10/08
14/11/29

xopr SBBI details/formulier opzoeken
Belastingdienst contacteren

verworpen

133 14/10/08
14/11/29

xopr Lijst van noodnummers mailen naar info@ackspace.nl, 
deelnemers inlichten.

verworpen

134 14/10/08 bestuurslid 
(doorlopend)

Overhandigd volledig inschrijfformulier aan xopr Per direct

135 14/10/08 xopr
(doorlopend)

Werkt lijst met inschrijvingen bij en stuurt deze naar 
info@ackspace.nl

Per direct

145 14/11/29 Vicarious Brandblussers controleren op geldigheid, plaatsen in 
elke (sub)ruimte

verworpen

146 14/11/29 bestuur Bordjes aanschaffen voor brandblussers en EHBO kit verworpen

150 14/11/29 bestuur Magneetcontacten aansluiten op onewire, eventueel op
korte termijn via Arduino / Raspberry PI

verworpen

159 14/11/29 xopr Extra zekeringgroep aansluiten voor werktafel verworpen

166 15/01/09 xopr lijst ophangen met calamiteitengegevens verworpen

168 15/01/09 iedereen tafels en vloer schoon en rommelvrij verworpen

169 15/01/09 iedereen koelkast (en andere voorraad) op tijd bijvullen en 
inkopen

verworpen

170 15/01/09
15/03/20

xopr Sligro- en Macropas meenemen en in de kas leggen
Macropas meenemen

verworpen

174 15/01/09 Roelke Bar: werkgroep opzetten voor nieuwe software verworpen

175 15/01/09 geïnteres-
seerden

Bar: vergadering plannen voor verbetering software verworpen

177 15/03/20 Bestuur Huurovereenkomst alsnog evalueren verworpen

180 15/03/20 xopr Ontvangen wachtwoorden uitwisselen verworpen

181 15/12/12 Prodigity 2e persoon die binnenkomt herinneren om de space op verworpen
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open te zetten

185 15/12/12 Prodigity Kijken of importeren in GnuCash mogelijk is verworpen

186 15/12/12 Bestuur GnuCash doornemen (tutorial / documenteren) verworpen

187 15/12/12 Bestuur Maandelijks financieel kwartiertje plannen verworpen

192 15/12/12 Prodigity + 
Da Syntax

(Januari) Kits4kids aankondigen verworpen

195 15/12/12 Bestuur Core-infra: hot spares faciliteren verworpen

196 15/12/12 Bestuur Passwords nalopen verworpen

198 16/09/03
17/04/01

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

199 16/09/03 bestuur Afvalvorming in keuken afwachten. Eventueel 
prullenbak weghalen en melden aan Walas

<17/04/01

202 16/09/03 Prodigity Corveebord: gemiddelde berekenen en vergelijken verworpen

203 16/09/03 Prodigity Vrijdag's tafel leegruimen verworpen

205 16/09/03 bestuur Deur slACKspace terugplaatsen (bij laten schaven door
Walas)

verworpen

207 16/09/03 bestuur Speciale mailinglijst opstellen voor jeugd- en round-
robin-deelnemers

<17/06/25

208 16/09/03 Prodigity Mail sturen voor geïnteresseerden (jeugdlijst) te 
informeren

209 16/09/03 bestuur toetsenbord + muis regelen voor 3D print-pc

211 17/01/07 Bestuur Informeren bij Walas naar kosten mogelijke uitbreiding 
ACKspace i.v.m. piekdrukte.

verworpen

212 17/01/07 Da Syntax, 
aes256cbc, 
Stuiterveer

Veiligere implementatie IButton ACKspace. verworpen

217 17/01/07 Prodigity Aanvullen voorraad componenten. <17/06/25

218 17/01/07 Vicarious Financieel overzicht bijhouden voor iedere pizza-meet 
per kwartaal.

Per direct

219 17/04/01 Iedereen Nakijken/controleren updatete huisregels en 
inschrijfformulier

<17/06/25

210 17/04/01 xopr Controleren verzekering op aansprakelijkheid derden 17/04/04

211 17/04/01 xopr VoIP VM migreren (lange termijn)

212 17/04/01 Da Syntax VPN VM migreren (lange termijn)

213 17/04/01 AmazingMik
e
Stuiterveer

Ventilator wallserver vervangen (korte termijn)

214 17/04/01 xopr Toevoegen huisregels: verbod op levende dieren in de 17/04/04
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space (m.u.v. hulphonden)

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

219 17/04/01 xopr Schoonmaakbord toelichten op wiki 17/04/04

220 17/04/01 xopr Componenten toelichten op wiki 17/04/04

221 17/04/01 xopr Officiële informatiebron(nen) wiki/mailinglijst noteren bij 
huisregels

17/04/04

222 17/04/01 Prodigity Mail sturen voor aanmeldingen secretaris <17/06/25

223 17/04/01 Prodigity Datumprikker sturen voor dag in te plannen om naar 
cola-automaat te kijken

verworpen

224 17/04/01 aes256cbc Cola-automaat uittrekken en insteken bij bezoek / 
vertrek (korte termijn)

Per direct

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

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

227 17/04/01 Vicarious Wikipagina aanmaken voor HITB 17/04/06

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)

231 17/06/24 Iedereen Space schoonmaken vóór OpenHMD hackathon (8 juli)

232 17/06/24 Wolkje Marktplaatsadvertentie Cola automaat

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

236 17/06/24 ~8 pers SHA2017 meeeting inplannen
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