Bestuursvergadering Augustus 2014
Datum: dinsdag 5 augustus om 18u

Agenda:
Project Gert Vercleyen
Goedkeuren verslag vorige vergadering
Update projecten
○ deur
○ gandalf
○ gamification
Update Club Mate
Goedkeuring activiteitenagenda (di/do volgens poll, agenda nog onder voorbehoud)
Sleutels
Activiteit op introductiedag
SKO Hydra standje
Voorbereiden eerste activiteiten (?)
DICT contacteren om laptops van UGent notebookactie te testen
Bezoek Bletchley Park (?)
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
Financiële status
Aankopen van BTLE module om als iBeacon te dienen? > als de pi toch al gebruikt wordt voor
de deur, hang dan gewoon een BT 4 transmitter op usb aan de pi en zend zelf de BLE
advertisings uit? Dan kan de deur geopend worden door op een BLE advertisement te
antwoorden, i.p.v. over wifi te gaan werken.
To truien or not to truien
To Slack or not to Slack

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

Aanwezig (zonder stemrecht):
Mats, Lorin, Michiel

Verslag:
1. Project Gert Vercleyen
Idee: recycleren van oude ongebruikte computers, en deze een tweede leven te geven door
lichtgewicht opensource software, en het vervangen van kapotte hardware. En deze daarna aan
kansarmen, vluchtelingen, en studenten in België te geven.
Wat kan Zeus doen? Wij zouden de binnenkomende computers opknappen, en de onderdelen
wisselen zodat we aan werkende computers komen.
Wat moet de computer nog kunnen? De minimum usecase is een web browsen en
tekstverwerking.
We zouden een knutselhoek maken, waar iedereen aan dit project kan meehelpen. Deze gaan
we het eerste semester laten lopen, en daarna evalueren hoe we er daarna aan mee zouden
helpen.
We zouden aan DICT om hardware kunnen vragen.

2. Verslag vorige vergadering:
goedgekeurd

3. Update projecten
Slotmachien:
Zal tegen vanavond afgewerkt zijn, we gaan velcro voor de bevestiging gebruiken.

Gandalf:
Nog een paar gewenste veranderingen van het FK, en een winkelwagen gebruiken ipv het
huidige ticketsysteem

FK-enrolment:
in orde

Hydra:
De info is uptodate gebracht voor het nieuwe academiejaar.
Android:
Medewerkers: Tom, Titouan, Wouter, Stijn, Felix
bugs fixen en tegelijk aan nieuwe versie werken
mockups en officiële todolijst gewenst door Titouan
iOS:

Medewerker: Feliciaan
TODO: wat kleine bugs fixen, en daarna starten met versie 2.0.
Deadline 1 september voor versie 1.1
Reclame:
We gaan een standje op de SKO doen, en posters en flyers.

Gamification:
Staat nog in een beginfase, er kan ingelogd worden, en pagina’s met enkele statistieken

Ansible:
De helft van de programma’s zit al in de config, tegen vanavond zal het afgewerkt zijn.

4. Activiteiten
Activiteitenagenda
Felix en Ilion gaan dat vanavond vastleggen, daarna kunnen we de taken verdelen.

Introductiedag
Wanneer: de vrijdag voor de eerste lesweek (19 september)
Talk: Een kwartiertje, aan alle eerstejaars, waarbij we Zeus voorstellen. Stijn en Mats gaan de
talk geven.
Daarna is een er een bbq gegeven door WiNA voor de eerstejaars.
Waarbij er wat randanmitatie voorzien, we zouden moeten vragen wat zij doen.
Er zou ook een betere aanduiding moeten komen voor de eerste jaars naar de kelder te leiden.
Hiervoor zouden we fluo pijltjes ofzo kunnen gebruiken.

Standje SKO: Hydra
Wanneer: Woensdag 24 september van 12u tot 18u
Wat: Standje om Hydra te promoten
Wie: Stijn en Feliciaan
Hierdoor wordt Hydra krijgt Hydra veel meer reclame.

5. Overige
Club mate
Besteld en betaald, Jeroen zorgt dat ze in de kelder geraken, de prijs zal beslist worden aan de
hand van de kostprijs. Dus 3 streepjes.

Sleutels
Huidige situatie:
Niet in het bestuur met een sleutel: Pieter, Stefaan, Toon en Caroline
In het bestuur zonder een sleutel: Jeroen en Titouan
Na overleg: Sleutel van Pieter naar Jeroen, en van Toon naar Titouan

UGent Notebook actie
We zouden dit jaar terug een Ubuntu guide voor de nieuwe laptops doen.
Stijn contacteert Erwin via twitter.

Vloer
We zouden parket of linoleum laten leggen.
Stijn gaat rondvragen wie dit zou kunnen betalen.

Bestuursverslagen online plaatsen
Beslissing unaniem goedgekeurd, alle verslagen (ook het archief) zullen online worden geplaatst.
We plaatsen ze zowel op de website zelf, als op de wiki.

Wiki
De wiki werkt op dit moment niet de huidige sysadmins zullen het nakijken. Op dit moment
bestaat de wiki voor de ene helft uit de Zeus geschiedenis, en de andere helft plannen van
vroeger.

Huishoudelijk reglement
Het zou dienen om mensen duidelijk te maken, dat de kelder opgeruimd moet worden, en dat de
kelder proper blijf. Iedereen zal zijn steentje moeten bijdragen aan het onderhoud van de kelder.
Stijn zal een voorstel doen.

Slack
To slack or not to slack?
We zouden slack vooral gebruiken voor projecten en interne communicatie van het bestuur. En
het #zeus kanaal op WiNA irc voor meer algemenere zaken, want irc heeft een veel lagere
instap drempel.

Volgende vergadering:
Goedkeuren verslag vorige vergadering
Bezoek Bletchley Park (?)
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
Financiële status
Aankopen van BTLE module om als iBeacon te dienen? > als de pi toch al gebruikt wordt voor
de deur, hang dan gewoon een BT 4 transmitter op usb aan de pi en zend zelf de BLE
advertisings uit? Dan kan de deur geopend worden door op een BLE advertisement te
antwoorden, i.p.v. over wifi te gaan werken.

To truien or not to truien

