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

3D-printer en toezicht Bestuur Actiepunt

Bedekken camera Bestuur Actiepunt

Wel of niet plastic eetgerei? Bestuur

Andere aanpak schoonhouden 
space

Bestuur Actiepunt

Andere structuur meetings Bestuur Actiepunt
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4.3D-printer en toezicht
4.1. Prodigity: verzoek aan iedereen om toezicht te houden wanneer de 3D printer aanstaat. 

Niet onbeheerd achterlaten. Plaspauze is prima, maar niet langer dan 5 minuten onbeheerd 
is de stelregel.

4.2. Computer1up: in kader van brandveiligheid, moeten we niet een rookmelder hebben?
Prodigity: inderdaad, kunnen we dit punt aan jou overlaten?
Vicarious: vanuit het werk ben ik al verantwoordelijk voor brandmeldinstallaties, ik kan dit in 
orde maken. Enige waar ik eventueel ondersteuning bij nodig heb is bij inkoop van zaken 
zoals batterijen.

5.Bedekken camera
5.1. Prodigity: graag niet de camera bedekken. Camera heeft meerdere doelen, worden 

allemaal hiermee verslagen.
5.2. aes256cbc: wanneer ik in de space uit wil rusten is het niet fijn om een camera te hebben 

die op me gericht kan worden.
Stuiterveer: in dat geval wordt gevraagd om thuis uit te rusten.

5.3. Computer1up: de login is behoorlijk gemakkelijk te raden via een dictionary attack, het 
beste kan deze aangepast worden zodat hij veiliger is.
aes256cbc: is de kans aannemelijk dat ex-deelnemers het wachtwoord weten en nog 
toegang hebben?
Prodigity: ja, dus we zullen het wachtwoord aan moeten passen.

5.4. Vicarious: is het een optie om hem alleen via VPN toegankelijk te maken?
Prodigity: wie kan dit inregelen?
Stuiterveer: ik kan dit in orde maken, beste is wel als iemand kan meekijken qua beveiliging.
Prodigity: stuiterveer en ik zullen voor implementatie zorgen.

6.Plastic eetgerei
6.1. Prodigity: wel of niet plastic eetgerei in de space? Niet afwassen, minder ruimte, maar 

mogelijk duurder op den duur.
Wolkje: compromis? Bij evenementen (BBQ etc) plastic inslaan, anders normaal aangezien 
het bijna niet wordt gebruikt.

6.2. Prodigity: twee stemmingen:
◦ Willen we alledaags plastic gebruiken? 0 voor, 10 tegen
◦ Plastic tijdens events zoals BBQ gebruiken? 10 voor, 0 tegen

7.Schoonhouden space
7.1. Prodigity: er is geen overzicht. Document opgesteld met die gedachtegang. Drie dingen in 

gedachten:
◦ Gereedschapswand(en) binnen space. Alles gemakkelijker te vinden, bij het verlaten 

space kun je wand controleren om te zien of alles terug op de plek is.
◦  Fixen kabelspaghetti. Er hangen veel kabels (liggen ook veel op de grond), systeem is

frustrerend omdat je uren zit te zoeken voor een specifieke kabel.
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◦ Container voor oud papier. Mensen stapelen nu oud papier op zonder te weten 
wanneer het opgeruimd moet worden. Harde limiet moet worden gesteld, plus het 
moet makkelijker weg te gooien zijn. Deksel gaat niet meer dicht: weggooien.

7.1.1.Prodigity: wie ziet zich geroepen om als groep voor het schoonhouden van de space 
en dit invulling te geven? Budget wordt vrijgehouden a 150-200 euro voor deze 3 
projecten.
Computer1up, Tesla, Vicarious en xopr bieden zich aan.
Prodigity: xopr wordt leider van deze groep om dit te coördineren en waar nodig met 
bestuur te schakelen.

7.1.2. Computer1up: is hier een deadline voor?
Prodigity: laten we tot de volgende meeting aanhouden voor deze 3 projecten. 
Telegramgroep wordt opgezet om communicatie hieromtrent te verzorgen.

7.2.Prodigity: er zal een limiet zijn van 2 projectkratten per deelnemer. Er zal vanaf nu 
toestemming nodig zijn van het bestuur om iets in de stack erbij te zetten.
Wolkje: Onderdelen in een krat met onderdelen erbij leggen is acceptabel, zolang het in de 
huidige krat ervoor past. Anders expliciete toestemming nodig van bestuur.

7.3. Prodigity: ik ga in mijn eentje de stack filteren. Group effort was meer frustrerend dan wat 
het opleverde. Alles wat ik niet nodig acht zal ik in de space apart zetten. Deze spullen 
kunnen bij uitzondering in de stack terug kunnen worden gezet, anders in projectkrat indien 
hier waarde aan wordt gehecht of mee naar huis.
7.3.1. aes256cbc: wat zorgt ervoor dat het niet weer eindigt zoals nu?

Prodigity: het aantal kratten wordt gelimiteerd en er zal nu expliciet toestemming nodig 
zijn om iets in de stack erbij te zetten.
Stuiterveer: we zullen niet alles met een systeem kunnen afvangen, er zal van iedereen 
een bepaald fatsoen moeten zijn om alles juist terug te leggen.

7.3.2. Computer1up: wat als we iets hebben wat niet in de projectkrat past maar wel een 
tijdje in de space aanwezig “moet” zijn?
Prodigity: er zal een kast voor apart worden gehouden, als deze vol is even aan de bel 
trekken bij het bestuur.
Computer1up: heb je hulp nodig met filteren?
Prodigity: misschien met tillen, sorteren houd ik in ieder geval zelf in de hand.

7.4.Prodigity: alle projectkratten gaan naar de stack toe. Hiermee komen de kasten in de 
hackspace vrij, hier kunnen we verbruiksartikelen in kwijt om de archiefkasten obsolete te 
maken en ruimte te creeren.
Wolkje: graag (een gedeelte van) een kast vrijhouden voor BHV items zodat deze niet 
verspreid zijn.

7.5.Prodigity: checklist zal worden gemaakt, bij het weggaan uit de space wordt deze 
nagelopen om alles in nette staat achter te laten.
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8.Structuur meetings
8.1. Prodigity: tijdens bestuursoverleg is besloten om structuur om te gooien om meetings 

efficienter en korter te houden, en om bestuur meer tijd te geven om over alles na te denken.
2 weken voor pizza-meet wordt bestuursvergadering gehouden op zaterdag. Vraag is om 
ingekomen stukken VOOR deze dag in te dienen, alles wat daarna wordt ingediend wordt 
opgeschoven naar de volgende bestuursvergadering.

8.2.aes256cbc: kan dan een belofte worden gemaakt voor wanneer notulen online komen zodat
er op tijd punten uit kunnen worden voorgedragen indien nodig?
Prodigity: uiterlijk 4 weken voor bestuursvergadering zullen de laatste notulen online komen.

8.3.Prodigity: rondvraag is problematisch van aard. Het biedt mogelijkheid om een discussie 
opnieuw te initiëren, en het geeft bestuur geen tijd om over punten na te denken. In plaats 
daarvan wordt (onder voorbehoud) rondvraag vervangen door mededelingen van 
deelnemers.

9.Rondvraag

Wie Wat

Thunder1410 Is het een optie om te brainstormen over de 
categorieen?
Prodigity: dit kan eventueel met de projectgroep
voor schoonmaken worden gedaan.

aes256cbc Naar TDVenlo geweest met Adnub en 
Thunder1410. Zitten al sinds 1969 daar, moeten
binnenkort weg. Hebben ons rondgeleid,wat me
opviel is dat ze aan 4/5 uur voldoende hadden 
ten opzichte van ons.

aes256cbc Hoe zit het met Hack42 On Tour? Hoe gaan we 
hen ontvangen in november?
Stuiterveer: ik zal contact opnemen met ze om 
na te gaan wat de verwachtingen zijn zodat we 
hierop af kunnen stemmen. Als er vanuit 
deelnemers actie vereist is zal dit via de 
mailinglijst worden gecommuniceerd.
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10.Sluiting
10.1.De voorzitter sluit de vergadering om 22:09

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

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
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