Ledenvergadering 14 mei 2013
Agenda
●

Overlopen van het jaar (ppt of prezi aanpassen? )
○ Prezi
■ Aanpassingen:
● Oud bestuur
● Updaten activiteiten
● Overzicht van in te vullen posities (zie hier onder) met beschrijving;
ook duidelijk vermelden (zal ik wel mondeling doen): DE
BESTUURSLEDEN WORDEN VERWACHT ACTIEF MEE TE WERKEN, ZELFSTANDIG TE
KUNNEN WERKEN EN AANWEZIG TE ZIJN OP DE ACTIVITEITEN.

● Verwachte activiteiten mag weg; dat bespreken we al mondeling
○ [Tom] Ook goed; voorstel bestuur is niet nodig: Iedereen wordt herverkozen of
verkozen. Dit zal gaan a la: “We hebben een voorzitter nodig, zijn er kandidaten?”,
huidige posities moeten worden ingevuld:
■ Voorzitter: Leid de vereniging en de vergaderingen; verzorgd de
communicatie binnen en buiten de vereniging.
■ Secretaris: Springt de voorzitter bij bij het invullen van administratieve
zaken; neemt ook notities en maakt verslagen tijdens de vergadering
■ Penning: Verzorgt het financiële plaatje: int schulden en stelt
subsidieformulieren op. Werkt ook geregeld het financieel overzicht bij
■ Sysadmin (2x): Zorgen ervoor dat de servers en clients up&running blijven
■ Activiteiten/overig (max 3): Bedenken en plannen activiteiten en zorgen dat
alles op de dag zelf gesmeerd loopt.
Hoe dit uit draait maakt niet uit: we zijn een vereniging die bestaat uit leden, en de
leden beslissen wie in het bestuur zit en wie niet, dat is niet de taak van het bestuur.
(Natuurlijk heeft iedereen wel stemrecht binnen het bestuur)
● Reclame maken voor de tshirts
● Activiteiten volgend jaar + England?
○ [Tom] Engeland zou ik hier niet bespreken aangezien dit nog niet vast ligt. We
kunnen wel zeker polsen naar welke activiteiten mensen dit jaar goed vonden,
volgend jaar graag terug zouden zien en eventuele nieuwe activiteiten.
○ [Feli] Polsen voor activiteiten, maar misschien ook voor de lessen, zoals als de
gitles van de jaar
○ [Tom] De gitles is toch een activiteit?

Variapuntjes
●

[Jasper] Kunnen we een treinticket vanuit Amsterdam voor een GhentFPGspreker
reimbursen?

Vergadering
Aanwezigen: 21

Opmerkingen over de activiteiten:
●
●
●
●
●

Bespreken van de activiteiten:
Datacenter mischien volgend jaar
Hardware avond was wel intressant en tof
Meer activiteiten in de kelder
Permanentie in de kelder meer structuren

Computer science history museum, met een klein busje naar toe gaan in ZuidEngland,
voldoende interesse van de leden
Commando line lessen voor de ingenieurs samen met het WVS
Nieuwe activiteiten:
● voorstellen van projecten van leden, die hier op een avond in de kelder werken
Projecten tijdens de zomervakantie: SKO, FKinschrijvingen,...

Voorstellen van bestuursfuncties
●
●
●
●
●

Voorzitter: Leid de vereniging en de vergaderingen; verzorgd de communicatie binnen en
buiten de vereniging.
Secretaris: Springt de voorzitter bij bij het invullen van administratieve zaken; neemt ook
notities en maakt verslagen tijdens de vergadering
Penning: Verzorgt het financiële plaatje: int schulden en stelt subsidieformulieren op.
Werkt ook geregeld het financieel overzicht bij
Sysadmin (2x): Zorgen ervoor dat de servers en clients up&running blijven
Activiteiten/overig (max 3): Bedenken en plannen activiteiten en zorgen dat alles op de
dag zelf gesmeerd loopt

+ voorwaarden bestuur
Vaste medewerkers
Kandidaten:
Voorzitter: Tom Naessens => gekozen
GilJ heeft problemen: getroll aan alle kanten
Stemming: 1 stem tegen

Secretaris: Feliciaan De Palmenaer, Stefaan Vermassen, Frederique De Baerdemaeker
Feliciaan: was secretaris, en vice
Beloftes: ga beter werk doen volgend jaar
Frederique/Jimmy: secretaris want: meer bijdragen, secretaris meest geschikt, helpen
organiseren
Stefaan: ik denk dat ik dat wel kan, wens bij te dragen, werk overnemen van voorzitter. STEM
VOOR DE BESTE.
Vragen voor kandidaten:
Sander Demeester voor Jimmy/Fre: waarom verschillende namen?
Jimmy van southpark, getroll.
Silox voor Jimmy: technische kennis niet best: hoe bijdragen aan technische projecten
Ik ben nu ook niet incomptetent.
Wouter voor stefaan: wat heb je meer dan andere kandidaten?
“Een vriendin”.
Ik ben beter in verslagen schrijven en goed, gestructureerd neerschrijven.
Javache naar alledrie: netwerken? Mensen die willen spreken voor zeus? Vakantiejobs in ICT
Stefaan: kennis van school, geen job
Jimmy: geen vakjobs, netwerk: enkel hobbyisten
Feli: geen job, ik ken veel mensen van ugent
Feli aan SV en J/FDB: aan welke projecten vn zeus meegeholpen?
Jimmy: hardwareavond en lanparty helpen opzetten?
SV heeft gewonnen (12 voor SV, 5 vr Jimmy, 5 vr Feli)
Penningmeester: Pieter Vander Vennet
Vraag hoe sponsormail opstellen: bv ikea, vriendelijk vragen naar ledjes
Iedereen is voor Pieter V.
Sysadmin: Toon Willems en Stijn Seghers
Waarom werkt de sphere niet: Tom ging het fixen
Documentatie fixen
Iedereen is voor Toon en Stijn
Activiteiten: Wouter
Logistiek, drank,
Feli: activiteiten georganiseerd: gitles gepland,
Felix: was toevallig kandidaat, anders zou wouter alleen zijn... Wil het zeker doen, dingen
organiseren en zo...
Wat is je favoriete hobbyproject?

Wouter: raspberry pie, debttap uitbreiden, integratie met zeuskassas
Felix: pass, haskell mss?
Feli: zeusprojecten, kruipt ook veel tijd in

Wouter : 21
Felix: 13
Feli: 12

Iedereen voor werknemers:
Feliciaan, Fré, Mats, Caroline, Titouan, Benji, Eveline
Welek: woensdagavondworkshop
Ghent FPG
Grote kuis na examens

