Bestuursvergadering Juli 2014
Agenda:
●
●

Bespreking projectenvergadering voor afwezigen
Snel
○ Mats vaste medewerker maken (confirmatie)
○ Rol vaste medewerker
○ Update King
○ (Gequeuede berichten op mailman)
○ Nieuwe bestuursleden op bestuurstaakjes
○ Mensen warm maken voor onze codeprojecten

●
●
●

Club Mate aankopen, zie https://github.com/ZeusWPI/Bestuurstaakjes/issues/38
Gamification beloningen
Welke activiteiten plannen we volgend jaar?
○ Usual
■ Bezoek S10
■ LANparty
■ Lessen (Git, Ruby/RoR, Python, Haskell, Swift, LaTeX, JS/D3,
Haskellintro …)
■ FOSDEM
■ VPWvoorbereidingswedstrijd
■ VPW
■ GSOC
■ Ribbetjesavond
■ Hackatons
○ Linux install party
○ Talk Jan Goedgebeur
○ Informaticaproblemsolving à la Project Euler
○ Talk over outsourcing
○ Talk van startupguy (the startup life / agile dev / …)
○ Talk over webapps met Python
○ Urgent.fm bezoeken
○ Google en UGent bib vragen of niemand kan komen spreken, eventueel op zelfde
dag als Urgent.fm
○ SanderD over securityshizzle
○ Hardwarenight
○ Nietinformaticarelated activiteiten
■ Zeus 22
■ Gezelschapsspelletjesavond
■ D&Davond

●

○ Bezoek Bletchley Park
Mogelijke plannen volgend jaar
○ Alumniwerking
○ Huishoudelijk reglement? Voet om op te staan om mensen buiten te smijten
○ Parket (laten) leggen
○ Bestuursverslagen online plaatsen (?)
○ Wat wil iedereen bereikt hebben volgend jaar? (per functie)
○ Langsgaan voor alle activiteiten in 1e (en 2e bach), ook bach CW?
○ Activiteiten doorgeven aan Schamper
○ Om de twee weken activiteiten

Vergadering:
Aanwezig (met stemrecht):
Stijn, Felix, Ilion, Tom, Wouter, Titouan, Feliciaan

Aanwezig (zonder stemrecht):
Mats

Verontschuldigd:
Jeroen

Verslag:
●

●
●

●

●

Update King
RAID Controller kapot, hardware kan vervangen worden, uiteneindelijke oplossing,
laatste backup 28 april, geen data verloren
Hardware RAID Controller > Software RAID Controller
Voorstellen virtuele machine overschakelen:
Virtuele machine bij het DICT
Afspraak bij Johan Van Camp
Voorstel uitwerken door sysadmins voor VPS
(Gequeuede berichten op mailman)
○ Wordt opgelost
Nieuwe bestuursleden op bestuurstaakjes
○ Al nieuwe bestuursleden zijn toegevoegd aan de bestuursrepos
○ De oude zijn er uit gegooid
Mensen warm maken voor onze codeprojecten
○ Persoonlijk aanspreken
○ Hoe meer mensen hoe beter
Club Mate
○ Sommige mensen vinden dat lekker
○ Niet verkrijgbaar in België, wel in Nederland en Duitsland

●

●

●
●

○ Feliciaan gaat bellen (deze week bellen)
○ 10 bakken bestellen
Gamification belongingen
○ Club Mate, gratis drankjes
○ Drinkbreker, of andere gadgets met logo van Zeus
○ Reward tree gebruiken hiervoor
Rol vaste medewerker
○ Helpt mee met het bestuur
○ Mag op bestuursvergaderingen zijn, maar geen stemrecht
○ We verwachten enthousiasme
Confirmatie Mats als vaste medewerker
○ Ja, akkoord met unanimiteitit
Welke activiteiten plannen we volgend jaar?
○ Stijn herinnert ons aan zijn verkiezingsspeech, en stelt voor iedere 2 weken een
event, en de week daartussen een code night
■ Niet perse talks, mogen ook gezelschapspelenavond en zo zijn
■ afwisselen van dagen waarop we organiseren, dinsdag en woensdag
■ Voorkeursdag voor activiteiten en codenights
● Facebook poll om de datum te bepalen. Stijn zorgt voor deze poll.
○ Usual
■ Bezoek S10
● Contacteren Peter?
● Felix verantwoordelijk
■ LANparty
● Sowieso opnieuw
● Secretaris Therminal vastleggen vanavond => eind november
Trechterzaal
● lang weekend, vrij zaterdag niet 14/15 wel 7 / 8
● sponsors zoeken (Mats)
● Verantwoordelijk: events
■ Lessen (Git, Ruby/RoR, Python, Haskell, Swift, …)
● Git: 2de semester heel vroeg (Felix)
● LaTeX les eerste semester > wvs
● Python: meer programmeerwedstrijd en opvolging
○ Project euler
○ 2de semester
● Ruby/RoR: 3 lessen (inleiding projecten)
○ 1ste semester
● Javascript + D3 les (bart?)
○ 1ste semester
● Haskell gesplist over beide semesters
○ wegens dat het niet gegeven wordt
○ Pieter Vander Vennet vragen

●

■ FOSDEM
■ VPWvoorbereidingswedstrijd
■ VPW
■ GSOC
■ Ribbetjesavond
■ Hackatons
■ Codenight
○ Linux install party (1ste semester november)
■ interesse ja, basis tutorial linux gebruik
■ we zouden dat samen met WVS doen
■ cheatsheet maken
■ burgies en eerstejaars lokken
■ Aan Peter vragen wanneer dit best zou vallen voor de eerstejaars?
○ Talk Jan Goedgebeur (liefst 1ste semester)
■ Beveiligingsconcepten => meer info vragen (Felix)
○ Talk Sander
■ Sander vragen om een talk te geven
■ algemeen vragen, 2de semester
○ Informaticaproblemsolving à la Project Euler
■ Zie als extra bij python les
○ Talk over outsourcing
■ Dit is niet zo interessant bij de rest van ons activiteiten
○ Talk van startupguy (the startup life / agile dev / …)
■ Misschien samen het vorige op dezelfde avond
■ 2de semester
○ Talk over webapps met Python
○ Urgent.fm bezoeken
○ Google en UGent bib vragen of niemand kan komen spreken, eventueel op zelfde
dag als Urgent.fm
■ Dat zou dus saai zijn
○ Nietinformaticarelated activiteiten
■ Zeus 22
■ Gezelschapsspelletjesavond
● Kubb
● Munchkin
● uitbolactiviteit voor de examens
■ D&Davond
● uitbolactiviteit voor de examens
■ Verassingsactiviteit
● 2de semester
Introductiedag
○ Betere pointer naar zeus
○ De gang vrijhouden vragen aan WiNA

○

De toffe dingen van de Zeuskelder duidelijk maken

Volgende keer:
●
●
●
●
●

Midden september
Bezoek Bletchley Park
Wie moeten we danken voor het fixen van het raam?
Wat doen we voor de introductiedag
Mogelijke plannen volgend jaar
○ Alumniwerking
○ Huishoudelijk reglement? Voet om op te staan om mensen buiten te smijten
○ Parket (laten) leggen
○ Bestuursverslagen online plaatsen (?)
○ Wat wil iedereen bereikt hebben volgend jaar? (per functie)
○ Langsgaan voor alle activiteiten in 1e (en 2e bach), ook bach CW?
○ Activiteiten doorgeven aan Schamper

