Datum
Donderdag 5 september
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Financieel overzicht eerste helft 2013
Materiaal en shiftenlijst opstellen voor SKO (zie hier)
Bespreken introductieactiviteit:
○ Datum ligt al vast: tweede dinsdag van het academiejaar
Bespreken LANparty:
○ Niet in detail, een weekend vastleggen is het belangrijkst aangezien we de
therminal moeten reserveren hiervoor
Vastleggen en bespreken andere activiteiten
Gandalf:
○ Statusupdate
Hydra:
○ Statusupdate
Stickers:
○ Beslissing definitief ontwerp en aantal
Meer herkenbaarheid maken aan de kelderdeur dat dat de Zeus WPI is? Bijvoorbeeld een
liggend A3 of A2 met het Zeus logo bovenop de posters.
Eventueel Windows Server 2012 als VM laten draaien op een zeusserver voor RDP
connecties te kunnen gebruiken?
Publiceren op twitter/facebook/wordpress dat zeus te vinden is op SKO.

Financieel overzicht eerste helft 2013
Vorig jaar: 2000 euro inkomsten
> 500 euro subsidies + 1000 euro drank + 120 van tshirts
Uitgaven 2200 euro:
verlies door tshirts (gratis)
900 drankaankopen
670 op rekening, 50 in kassa, 180 schulden, voornamelijk van voorbije jaar
Subsidiegeld over (650 euro)!
Ideeen voor hardware, iets voor kelder,... dat subsidieerbaar is?
Oude bestuursleden uit facebookgroep?
Materiaal en shiftenlijst opstellen voor SKO
Definitieve shiftenlijst opstellen
Waarborg reeds betaald
Geen internet nodig?
Actief mensen aanspreken, voor tafel staan, interactiviteit!

Itunesbon verloten tussen mensen die Hydra geïnstalleerd hebben
Stickers daar uitdelen?
12UL erbij betrekken
Bespreken introductieactiviteit
Hoe mensen aantrekken
Bezoeken datacentrum? Niet veel contact met leden
Levensechte chatroulette?
Vrijdag bij boekenafhaling eerstejaars lokken naar de kelder of ergens standje?
Activiteiten aankondigen in lessen, zowel in Sterre als in Plateau
LANparty
Therminal reserveren
Op verlengd weekend?
Hele nacht door met ‘s ochtends ontbijt?
Vorig jaar: http://zeus.ugent.be/2012/10/26/gamersassemble/
8/9 november?
zaal reserveren voor apparatuur?
zaal reserveren vanaf 12u, welkom vanaf 16u
invulling later bespreken
Gandalf + Hydra
Bespreken op codenight.
Volgende codenight: 10/9 rond 18u.
Stickers
Oranje letters op zwarte achtergrond
Kostprijs?
Ergens gratis bijgeven?
Gratis weggeven?
Vectorformaat!
Kelderdeur Zeus WPI
Poster?
Logo naast de deur.
Bestellen via unief?
VM Windows Server 2012
licentie via Dreamspark
Gelimiteerd aantal RDP sessies?
Niet mogelijk met huidige hardware
Extra activiteiten

 Bezoeken Urgent
 Bezoeken datacenter (samenwerking met Prime?)
 Python les met Jens
Mogelijke data:
dinsdag 15/10
Wat doen proffen nu eigenlijk?

