Zeus WPI - Vergadering 13/07/09
Aanwezig: Pieter De Baets, Nicolas Overloop, Jasper Van der Jeugt
1) Overdracht bestuur
Bank-formulieren:
> Pieter gaat langs bij Argenta-kantoor
> te ondertekenen door David, Thomas, ?
2) Infrastructuur
Netwerkplugs/Slot: reactie Guy Wauters?
Afval: we hebben een vuilnisbak, gebruik hem!
3) Begroting
- Aankopen
Projector + Projectiedoek (lenen van VVN)
> Nicolas legt contact met VVN
> Uitkijken naar promoties op beamers
- eID-lezers: WiNA contacteren: hoeveel van onze lezers
hebben ze?
- Bak bier kopen + nieuw schuldenblad ophangen
5) Activiteiten: steeds de woensdag
- Introductiedag: 18 september
- Ubuntu CD's: nog een mail gestuurd naar ShipIt,
eventueel laten kopieren door DICT (http://helpdesk.ugent.be/extra/
media.php)
> Nicolas en Pieter bereiden presentatie / flyers
voor
- Ledenvergadering: 30 september
- Goedkeuring bestuur / aanpassing statuten
- Projecten: Zeus Refresh / Devteam / ...
- Voorstellen agenda / Vragen ideeën
- Over de middag, 's avonds iets gaan drinken/
adminnen
- Zeus-events
> Uitnodigen om UGent-lokalen te gebruiken
- ArrrrCamp (16 oktober)
- Fosdem (februari)
- PHPBelgium
- hackerspace.be
- Lezingen
- Software Security door Pieter Danhieux (Ernst &
Young) - 17 februari (evt. wisselen met Ciri)
> Nicolas contacteert
- Cloudcomputing (Q-layer) - 3 maart
- Gastsprekers in reguliere vakken: Pieter
contacteert Dawyndt, ...
- Google Summer Of Code: opensource projecten

vragen zich voor te stellen
- Reeksen
- Webdevelopment
- Introductie tot Ruby/Rails - 7 oktober
> Nicolas contacteert Jan bij Openminds
- Website security (Ciri) + Rails II: 4
november
- WiNA Devteam + PHP/Framework-les - 25
november
> Pieter overlegt met blackskad
- Rails III: Agile/TDD (door Openminds /
10to1) - 10 februari
- Sysadmin
- Lightningtalks (presentaties van 20 min)
- 18 november
- mailingsystemen
- rsnapshot (David)
- ugentnet (Rudy Gevaert - DICT) +
nieuw datacenter (Johan Van Camp)
- ...
- Hoe werkt het internet (in België)? door
Polipie - 24 maart
- Startups
- Bart De Waele: ondernemersschap voor
studenten (21 oktober)
> Pieter neemt contact op
- Unizo / Voka rond
studentenondernemerschap (12 november)
> Nicolas neemt contact op (Folders
vragen)
- Infinitize: startup - 2 december
> Nicolas neemt contact op
- Vice capital funding (Kristof De
Spiegeleir)
> Nicolas neemt contact op
- Pitch-avond: (ex-)studenten stellen
projecten voor, publiek kiest winnaar (+ evt. funding) - 21 april
> Andere studentenvergaderingen
contacteren (Leuven?)
- Bedrijfsbezoek (Oud Zeus-leden? Samenwerken met Ceneka)
- Belgacom, via Sven van der Steene
> Nicolas contacteert Ceneka
> Pieter contacteert Sven
- Vlaamse Programmeerwedstrijd: 17 maart in het Pand
Zeus maakt reclame en helpt voor vrijwilligers
Team afvaardigen
Blackskad? Uitleg geven + voorbeeldvragen - 10

maart
- Andere sprekers, te contacteren
- Philip Vanhoof (Gnome) is bezig met tracker
(antwerpenaar denk'k, werkt voor nokia)
- Dries Buytaert (Drupal / Acquia / Mollom)
- Benjamin Schrauwen (Machine Learning / Mollom)
- Wim Taymens (Gstremer) misschien met fosdem te
pakken te krijgen
> Jasper contacteert enkele van deze mensen.
7) Volgende vergadering: 17 augustus, 16u

