Bestuursvergadering Maart
Donderdag 14 maart om 19u00

Planning
●

●
●
●
●
●

●
●
●

●

Bespreken voortgang WVS
○ Python les
○ Latex (mail van)
○ GSoC
Hydra: verder verloop van de ontwikkeling? Wetenschappen in ICC: Banners: hoe raken
die daar?
AG Insurances
Tshirts
Nabespreking GITles en Oefenwedstrijd VPW
Activiteiten:
○ GPGPU
○ Red Bull
○ WeePee Telecom
○ Lightning talks
○ Robots competitie
○ Uitstap Bletchley park
○ 12Urenloop
○ Handson hardwarenight II: Nood hier aan?
Sysadmin documentatie en inventarisatie
Pecky and hacking
Hardware projectjes
○ Dranktelling met Raspberry Pi
○ Deur
○ Sfeerverlichting
Webcam

Aanwezig:
●
●
●
●
●
●
●

Pieter De Baets
Sander Demeester
Tom Naessens
Pieter Vander Vennet
Feliciaan De Palmenaer
Stijn Seghers
Jasper Van der Jeugt

Afwezig:

●
●

Toon Willems
Bruno

Vergadering
WVS:
● Pythonles: nieuwe poster, want te seksistisch en foutieve datum.
Les wordt gegeven door Toon en Jens
● LaTeXmail: Tom antwoordt “nee”
● GSoC: op zoek naar mentors (bedrijven) en studenten die hebben meegedaan
waaronder Jasper, wij zullen zelf best beginnen aan een poster
Hydra:
● Twitterstream van dienst Permanentie: toevoegen aan het nieuws (pushnotificaties)
● Verdere ontwikkeling: zelfde mensen als voorheen, en features gelijktijdig
toevoegen
● Jochem vragen om verdere reclame campagne op te starten (minerva)
● Android: 4 bugfixes in betatest fase, restowidget (later)
● iPhone: in beta zitten enkele kleine bugfixes
● Banners staan nu in de Therminal, iemand moet ze gaan halen (Tom)
AG Insurances:
● Email wordt verstuurd na de vergadering
Tshirts:
● Tom kent grafisch designer en zal het vragen
Nabespreking:
● GITles: veel mensen gekomen, en succes, iedere 2 jaar doen
● Oefenwedstrijd VPW: Bedanking bij busreis
Activiteiten:
● GPGPU: de persoon antwoord
● Robotcompetitie: sessies zijn al begonnen, 30 april finale
● 12urenloop: zie issues op github
● Bletchley park: polsen aan de leden, 1 dag, Pieter D. zoekt meer informatie,
iedereen moet polsen
● Lightning talks: van proffen en leden als je een goed idee hebt, kom je af
● Hardware Avond Part II: gewoon vrijblijvend in de zeus kelder, niet een volledige

activiteit
Third parties:
● RedBull: al een offerte opgesteld? En ondertussen niets meer van gehoord,
inschrijvingssysteem zoals blok@therminal
● WeePee telekom: talk voor begin mei, en hadden ons een abonnement beloofd op
weepee tv. We moeten zelf een talk voorstellen, en welke talk zou intressant zijn,
Pieter D. stuurt een mailtje, enkel deze talk nog voor dit semester
Documentatie van de systemen door Toon, zal wel eens moeten gebeuren.
Tom slaat Toon tot dit in orde komt.
Webcam na de vergadering in orde brengen, zal wel eens moeten gebeuren.
Toon slaat Tom tot dit in orde komt.
Antistatische opbergdozen voorzien om de bluetoothchips vd 12UL op te bergen

