Bestuursvergadering
Technisch
Asimov
● Backup
● Checken of alles nog werkt
GIT servers uitbreiden ?
→ Github
draait voor private zonder GUI
12urenloop → leden die het vorige keer gedaan hebben:
● Kans groot dat we het volgend jaar opnieuw moeten doen
● Voorlopig zelfde team verder doen
● Gewoon project Zeus
● Hardware: proberen uitbesteden
Virtuele machine → Toon:
● voor projectjes zoals 12urenloop
● voor korte duur en zonder zware performantie
● niet adverteren en enkel voor intern gebruik
● momenteel gaat het nog niet
Automatiseren van nieuwe ledensysteem (door Toon)
Websites promoten die gratis aangeboden kunnen worden
Geschiedenis aanvullen op website ! → Pieter
Besturing webcam, iets makkelijkere API

Activiteiten
Zekerheden:
● Bezoek datacenter (na eerste ledenvergadering) → Pieter
● Fosdem 2012 → Sander
● Vlaamse Programmeerwedstrijd in Hasselt
○ Op reclame moet staan dat vanaf genoeg inschrijvingen zijn Zeus een bus zal inleggen
● 20 jaar Zeus
○ Feestje geven (sowieso groot deel Wina gaat komen, volgens Pieter)
○ Zeusquiz (met algemene en technische vragen)
○ Zeuspokeravond
○ Talk van iemand die interessante talk kan geven (grote naam proberen vinden, O’Reilly

wil ook sprekers vinden, of via FOSDEM) → Iedereen zoekt
○ Spelletjesavond in Outpost
○ Ribbekes ?
Successen van vorige jaren:
● Android
○ meer handson dan vorige talk over Android (1 of 2 workshops, 4 zoals cocoa is veel)
○ Samenwerken aan een applicatie in groep (hoe kan je dat gestructureerd doen ?)
○ Een startapp waarvan vertrokken kan worden om dan uit te breiden
○ Thomas (heeft al redelijk wat kennis van Android)
● Cocoa
● Ruby, RoR
Andere ideeën:
● Eigen wedstrijd/competitie
● Instaptalk voor functioneel programmeren (eventueel in overleg met GhentFPG)
● Proffen aanspreken om eventueel te zeggen wat ze doen (Dawyndt, Coolsaet, De Bosschere,
Van De Walle, Piet De Meester, Jan Van Geel)
● VRT medialab
● Talk Ghent Web Valley, http://outerthought.org/site/index.html
● IPv6talk (Sander heeft contacten)
● Drupal van bepaald niveau maar dat het toch interessant blijft (over semantisch web?)
● Iemand van Google → Jasper ?
● Google datacenter bezoeken?
● Activiteit gericht op 6e middelbaar ?
● Minitalks over versiecontrole, latex, linux commandline, gnuplot (of r)
● Deftige metingen van softwareapplicaties, door Andy Georges
● Talk over web security
● Talk over social engineering
● appsforghent.be opvolgen (Durf Ondernemen)

Varia
Dozen opruimen → alles wat te oud is weggooien
Whiteboard kopen → sponsoring met logo op
Boeken kopen: Structure and interpretation of computer programms
Boekenreview: Alle boeken van O’Reilly kunnen reviewen.
→ Beoekenreviews kunnen ergens apart op site gezet worden
→ Aanbieden aan Zeus leden om zelf reviews te schrijven
→ mail sturen naar Zeus leden in begin van het jaar om dit te promoten

Meer vrouwen in bestuur → Sander
Facebook
● Pagina maken (ipv Group)
● Om reclame te maken
● Event maken op Facebook voor activiteiten
● Pieter gaat aanmaken en paar admins toevoegen
Ceneka:
● Proberen om beetje samen te werken
● Reclame maken voor elkaars activiteiten
Truien (aka ‘hoodies’):
● Vooraan UGent en dan op achterkant het logo van Zeus
● 1e semester
Tshirts:
● Vooraan logo Zeus en op acterkant binair ZeusWPI
● 2e semester en misschien in combinatie met 20jaar Zeus
Elke maand nieuw blad voor drankstreepjes (consequent)
Ledenvoordelen:
● Korting van Codima

