
Datum: 
16 November, 17:30, Het Salon (http://goo.gl/maps/4Ejco) 
  
Agendapunten: 

● Bespreking LAN-party: Voor herhaling vatbaar? Wat was goed? Wat was minder? Punten van 
verbetering? 

● Activiteiten: Bezoek datacenter + Prime/Coma 

● Activiteit: 12UL 

● Tweek: Kerberos installeren: wie kijkt daar voor? Snel! 

● Client-PC's: Welke hebben we? Welke willen we houden? Welke kunnen nieuwe hardware gebruiken? 

● Subsidies 

● NielsDG 
  
Lan-party: 
Zeker voor herhaling vatbaar. 's Morgens was iedereen moe en prikkelbaar dus volgend jaar laten we de 
toernooitjes 's nachts door lopen en stoppen we 's morgens. 
Sponsoring: volgend jaar vroeger zoeken naar sponsers en sponsers uitzoeken waar we zelf meer winst aan 
hebben: mycom/mediamarkt/lokale bedrijfjes beter contacteren. 
CenEka: Volgend jaar vragen terug aanspreken voor samenwerking en duidelijk maken dat ze dan wel 
meer ge-engageerd moeten zijn qua sponsors en medewerking: enkel Michael en Lien hebben nu iets 
gedaan; het zou fijn zijn om het hele bestuur actief te zien. 
Games: 
AoE II => Volgend jaar eigen binary maken en deze de dag zelf verspreiden om versie-problemen tegen te 
gaan 
TrackMania => Tracks waren te gelijkaardig, volgend jaar meer variatie en makkelijkere tracks. Enkele 
moeilijke mogen zeker, maar niet de hele tijd zoals nu het geval was. 
LoL => Opsplitsen van teams was een goed idee: volgend jaar zeker opnieuw 
Competities meer plannen en laten weten 
  
Inkomsten: €35 + 21 * 2€ - drank = 77€ - drank 
  
Datacenter S10: 
"Bezoek supercomputer" 
Coma begint een halfuur later 
Jasper heeft de poster hier gepost: reviewen! 
Morgen maken we alles bekend, volgende week gaan we rond in de lessen: 
Sander en Tom doen het eerste en derde jaar. Pieter, Jasper en Bruno doen 1ste master, Feliciaan, Pieter V 
en Stijn doen het tweede jaar. 
Receptie: V2 is gereserveerd. De dag zelf gaan we om chips, nootjes. Drank hebben we nog in de kelder 
maar een paar flessen cola zullen ook welkom zijn. Voor de sprekers kijken voor 2 grote flessen Duvel of 
iets gelijkaardigs. 
CenEka een mailtje sturen zodat ze deze activiteit in hun presentaties kunnen opnemen: doet Feliciaan 
Om 5u30 de dag zelf zorgen we om 17.30 er voor dat V2 klaar wordt gemaakt: tafels langs de kant, en wat 
tafels in het midden. Plastieken bakjes eisen we van WINA. 
  
GPGPU (laatste van dit semester): 
Mogelijke datum's: nog 3 weken, vragen aan Bart Pieters => best 1ste December 
Waar? Sterre? of Technicum? 
Hands-on sessie zal niet mogelijk zijn: Een demo zou wel tof zijn. 
  
Clients 
Tweek: 
Kerebros installeren, versieproblemen met Puppet: Sander/Nudded kijken eens om een oudere versie te 
installeren die compatibel is met de rest OF grade de rest op naar de nieuwe versie. 
  

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fl.php%3Fu%3Dhttp%253A%252F%252Fgoo.gl%252Fmaps%252F4Ejco%26h%3DYAQG5wxVc%26s%3D1&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEtG0TV6RzOz4UvXxQUYLzmSMSj9w


Xubuntu: installeren op Token en Wendy 
  
Betere plaats zoeken voor Jimbo, die wordt nu amper gebruikt omdat niemand eigenlijk weet dat die er 
staat. We zoeken hier best een betere plaats voor, zonder de vrijgemaakte tafel tegen de muur terug vol te 
zetten. 
  
Uitgaven te doen: 
Nieuwe switch zodat we de main switch niet telkens hoeven af te breken bij evenementen. 
  
Eventueel de oude computers upgraden, nieuwe mac mini (is wel heel duur?), eventueel nieuwe schermen 
  
Penning: 
1 december moeten subsidies binnen, de uitgaven (zie hierboven) moeten dus zeker voor deze datum 
gebeuren. 
  
Opruiming: 
Groene zetel: Javache vraagt nog eens lief aan z'n mama als ze die kan repareren, anders doen we deze 
weg. 

 


