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Stichting Deelnemersvergadering 2017-04-01

1.Opening en vaststelling agenda
1.1.Voorzitter opent de vergadering om 18:12

Aanwezig: Prodigity, Da Syntax, CoolePascal, AmazingMike, stuiterveer, Vicarious, Jetse, 
aes256cbc, Cloud, xopr
Afgemeld: Computer1up

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.De volgende mededelingen en geen ingezonden stukken ontvangen

Onderwerp Auteur/inbrenger Eventuele actie

Overlast cola-automaat aes256cbc Zie agendapunt 4

Huisregels en inschrijfformulier 
zijn geüpdatet.

xopr Verzocht om na te kijken/te 
controleren op bijzonderheden.
xopr controleert verzekering 
(aansprakelijkheid derden)

Wallserver fan gaar aes256cbc VoIP + VPN Gateway eraf 
migreren. AmazingMike gaat 
ventilator vervangen 

Huisregel suggestie: Verbod 
levende dieren

aes256cbc xopr voegt dit toe aan de 
huisregels (m.u.v. hulphonden, 
verder geen bezwaren)

Wifi zendvermogen aes256cbc Is reeds gedaan

CO2 brandblussers aanschaffen Prodigity 1. overleg aanschaf door 
bestuur
2. deelnemers instrueren door 
Cloud + Vicarious

Rookmelders moeten 
gecontroleerd worden

Prodigity Prodigity controleert dit

EHBO-kit moet vervangen 
worden

Prodigity Prodigity controleert dit

Schoonmaakbord uitgebreid 
om zo extra taken af te vinken

Prodigity xopr maakt wiki

Farnell componenten inkoop 
weer mogelijk

Prodigity xopr maakt wiki met Prodigitys 
excel template

Officiële bron van informatie 
voor ACKspace

aes256cbc Geplande/non-gevoelige data 
dingen: wiki; Korte 
termijnzaken (ingang 
onbereikbaar, etc.):  
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participants@ackspace.nl

Afscheid penningmeester Prodigity Mail sturen met 
‘vacature/aanmelding’ voor 
penningmeester
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4.Overlast cola automaat
4.1.aes256cbc: cola automaat maakt teveel lawaai; heeft geprobeerd met geluid om te gaan. 

Enige manier was muziek aan te zetten op een onacceptabel niveau.
4.2.CoolePascal stelt voor: automaat weg doen of uitzetten.
4.3.Prodigity: De grootste geluidsbron is de evaporator fan tegen condensvorming. Potentiële 

oplossing zou kunnen zijn: De thermokoppel die gebruikt wordt voor compressor te 
schakelen, lager laten uitsturen, daarna proberen evaporator fans langzamer te laten 
draaien.

4.4.CoolePascal: 240v ventilatoren zijn waarschijnlijk lastig te regelen.
4.5.CoolePascal: Kan de automaat op een andere plek gezet worden?
4.6.aes256cbc: automaat is eigenlijk ook bestemd voor een doorgang of buiten.
4.7.Prodigity geeft 2 mogelijkheden:

Optie 1: verplaatsen: eventueel naar de gang maar dan moet het slot geplaatst worden
CoolePascal vraagt of het naar de stACKspace verplaatst kan worden.
Da S:yntax geeft aan: Er is beperkte ruimte, het is onpraktisch m.b.t. bestellen en afrekenen
CoolePascal vraagt: Kunnen we ‘m uitzetten als Aes256cb alleen is?
Da Syntax vraagt: Wat is de grootste reden om ‘m niet weg te doen?
Stuiterveer geeft aan: Er kan veel meer drinken in kwijt, en er is ruimte in de koelkast voor 
eigen eten.
AmazingMike: slACKspace is voor rust; een extra koelkast geeft weer meer geluidsoverlast.
Prodigity: Als we ‘m weg willen doen, hoe raken we deze kwijt?
xopr geeft aan: Er is vast een hackerspace die ‘m op wil halen
Da Syntax geeft als alternatief: ijzerboer.
Vicarious heeft als suggestie: extra barpc in de stACKspace zetten om drank af te kunnen 
rekenen.
Optie 2: compressor en koelfans (tijdelijk) uitschakelen
CoolePascal meldt: Zoals met oude koelkasten, kan het zijn dat de compressor niet meer wil
opstarten als deze te lang uit staat.
Stuiterveer suggereerd: koelgedeelte koppelen aan spacestate; xopr deelt dit idee
Da Syntax zegt: knop maken die het koelgedeelte voor 2 uur uitzet.
Prodigity maakt zig zorgen om eventuele condensvorming als de condensor nog wel koud is
maar het koelgedeelte met ventilatoren uit staat.
xopr: Eventueel een tijdschakelaar voor 5 minuten toevoegen om de fans langer te laten 
draaien.
AmazingMike: Kan een (oude) koelkast uitschakelen de automaat niet stuk maken?
Verschillende deelnemers geven aan: het is een risico wat we willen nemen.
Prodigity stelt voor: dag inplannen om hier gezamelijk naar te kijken; stuurt email met 
datumprikker
CoolePascal geeft aan dat eventueel een PLC gebruikt kan worden.
Prodigity geeft aan dat dithandig is omdat er vermoedelijk 240v geschakeld moet worden
xopr vraagt zich af of een PLC 5.5A (uit handleiding) kan schakelen?
Aes256cbc stelt voor: Korte termijn, trek stekker uit (niet schakelaar)
Prodigity: Spanningsslof vervangen door eentje zonder schakelaar

5.Rondvraag
5.1.De zaken komen ter sprake:
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Wie Wat

CoolePascal Evaluatie open dag.
[onderling gekeuvel, hsnl mails besproken]

Bij ACKspace zijn ongeveer 15 man op bezoek 
geweest.

CoolePascal Er was vraag van buitenaf naar cursus arduino 
(en dergelijke). Kan handig zijn voor 
neven-’inkomsten’ en naamsbekendheid.
xopr kan wel meehelpen maar kan geen 
lesgeven.
Cloud geeft aan: Er is een feestcommissie die 
dingen kan oppakken zoals barbecues en 
workshops.
Samengevat: Ja is vraag voor, er zijn externe 
sprekers, en er zijn genoeg faciliteiten mogelijk.

AmazingMike Hoe zit het met de nieuwe ruimte? Korte 
antwoord is:voorlopig nog niet i.v.m. huidige 
financiële situatie/middelen

Stuiterveer De kleuren van het jumpwheel kloppen niet.

Vicarious Hack in the box wordt over 2 weken gehouden 
in Krasnapolsky hotel in Amsterdam; de 
CommSec village is gratis toegankelijk; Er zijn 
andere hackerspaces die 2 tafels vullen.
Vicarious maakt wiki entry aan.
Cloud: interessant om andere spaces te 
ontmoeten.
Aes256cbc noemt TDVenlo om eens te 
bezoeken

6.Sluiting
6.1.De voorzitter sluit de vergadering om 20:21

Actielijst

Nr Datum Wie Wat Wanneer

130 14/10/08
14/11/29

xopr SBBI details/formulier opzoeken
Belastingdienst contacteren

133 14/10/08
14/11/29

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

134 14/10/08 bestuurslid 
(doorlopend)

Overhandigd volledig inschrijfformulier aan xopr Per direct
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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

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

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

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

166 15/01/09 xopr lijst ophangen met calamiteitengegevens

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

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

170 15/01/09
15/03/20

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

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

175 15/01/09 geïnteres-
seerden

Bar: vergadering plannen voor verbetering software

177 15/03/20 Bestuur Huurovereenkomst alsnog evalueren

180 15/03/20 xopr Ontvangen wachtwoorden uitwisselen

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

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

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

187 15/12/12 Bestuur Maandelijks financieel kwartiertje plannen

192 15/12/12 Prodigity + 
Da Syntax

(Januari) Kits4kids aankondigen

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

196 15/12/12 Bestuur Passwords nalopen

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

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

204 16/09/03 xopr Datumprikker maken voor opruim-'meeting' 16/10/18

205 16/09/03 bestuur Deur slACKspace terugplaatsen (bij laten schaven door
Walas)
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207 16/09/03 bestuur Speciale mailinglijst opstellen voor jeugd- en round-
robin-deelnemers

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.

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

Veiligere implementatie IButton ACKspace.

217 17/01/07 Prodigity Aanvullen voorraad componenten.

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

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

Ventilator wallserver vervangen (korte termijn)

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

17/04/04

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

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

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

227 17/04/01 Vicarious Wikipagina aanmaken voor HITB
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