Bestuursvergadering 3
Datum: 8 september 2014 om 19u
Agenda
1. Verslag vorige vergadering goedkeuren
2. Projecten updates
○ Gandalf
○ FKenrolment
○ hydra
○ gamification
○ slotmachien
■ Wie krijgt er toegang?
○ ansible
○ tap
3. Activiteiten
○ Activiteitenagenda
○ Introductiedag (wie, wat)
○ Standje SKO (wie, flyers, posters)
○ Bezoek S10
○ Haskell les
○ Bezoek Bletchley Park (zomer)
○ Alumniwerking
○ Activiteiten doorgeven aan Schamper
○ Afspreken langsgaan voor alle activiteiten in 1e (en 2e bach), ook bach CW?
4. Financiën
○ Aankopen:
■ Club mate
■ Touchscreen module raspberry pi
○ Wishlist:
■ BTLE module als iBeacon aan rPi
■ rfid chips en nfc tags
■ Schermen
○ Financiële status:
■ uitleg door Pieter
■ nieuwe spreadsheets
■ clean slate ja/nee?
5. Overige
○ Wat wil iedereen bereikt hebben volgend jaar? (per functie)
○ Huishoudelijk reglement
○ Truien
○ Notebooks
○ Spinnen

○ Hackintosh
Voorbereiding:
Schermen: links?
○ monitorstore.be
○ codima
○ All in one systems
○ Mycom
○ Idealiter maar te duur
○ Reeds voldoende schermen
○ schermen via dict? (bedrijfskorting)
■ zie raamcontract (navragen bij Joyce / Bart)

Aanwezig:
Stijn, Jeroen, Tom, Titouan, Wouter, Feliciaan

Verontschuldigd:
Ilion, Felix

Aanwezig zonder stemrecht:
Mats, Pieter

Verslag:
1. Verslag vorige vergadering
Goedgekeurd, iedereen zou het wel moeten lezen

2. Projecten updates
Gandalf
Deadline: vrijdag, Tom en Toon werken er aan deze week

FK-enrolment
Tom en Toon hebben het getest, er moeten enkel nog wat aanpassing aan de ISIC integratie
gebeuren

Hydra
Android: we zijn begonnen aan hydra v2, wel nog niets veranderd
1.1: info updaten, geen beta test, want plain text html, en ergens volgende week
releasen
iOS:
1.1: nieuwe info, vanavond indienen bij apple
1.1.1: iOS 8

1.2: zelf updatende info
Flyers: Wouter maakt een begin ontwerp, deadline voor einde van de week, met QRcode
Posters voor restos: nog niemand kandidaat

Gamification
Stijn werkt er aan door, Ilion is bezig aan algoritme, en tegenwoordig kunnen bounties
geplaatst worden, Tom gaat deploying fixen, willen bewijs dat het best mogelijk algoritme is

SlotMachien
enkel kerberos moet nog gedaan worden, Stijn lost het op als we internet hebben, we gaan
het niet vast vijzen, eerst ducktape

Ansible
Moet af tegen vrijdag voor gandalf

Tap
laptop met touchscreen hebben we gekregen van Benoit om dat het kapot was, er gaat een
website geschreven met grote knoppen, we gaan tap ophangen aan de koelkast, deadlines:
geen, mats zegt eind september, python met django

3. Activiteiten
Activiteitenagenda
Zie timeline in docs, zou wat beter door de activiteiten moeten ingevuld worden

Activiteitintroductiedag
Wanneer: 19 september (vrijdag voor begin academiejaar)
Ufo: Stijn en Mats gaan Zeus gaan voorstellen aan alle eerstejaars
Kelder: We gaan gewoon gezellig in de kelder praten. Eerstejaars gaan de kelder vinden
door Mats zijn bikinimeisjes.
Over haskell zal niet gesproken worden, en niemand mag gamen. Er gaat wel wat ambiance
zijn met muziek.
We gaan kijken of de quadcopter gerepareerd kan worden tegen vrijdag om mensen te
lokken, waar ze staan te wachten voor de WiNA boeken verkoop.

SKO
Wanneer?: Woensdag 24 september (eerste lesweek)
Opbouw: Stijn en Titouan
Aan standje: Stijn, Titouan, Feliciaan, Mats
Poster: gemaakt door Myrjam, schets was al zeer goed
Loting: 5 julientjes, Mats gaat om 5 bonnen, voor iedereen die Hydra installeert op zijn gsm.
Loting om 17u45.
Catchphrase: “Wil je een gratis julientje winnen?”

Budget: 100€

S10
3de week bezoeken, perfecte introductieactiviteit, Tom overlegt met Dawyndt

Haskell-les
Lesgevers: Pieter en Ilion
Wat: Lessenreeks met introductieles aansluiten op RAF
Wanneer: na eerste haskell les RAF, Stijn vraagt aan prof Nachtengalen wanneer dat is
Intoductieles: vooral focussen waarom Haskell cool is
Note: Onmiddelijk na de lessen van de eerste jaars beginnen, niet op een maandagavond

Bletchley park
We zouden het graag dit jaar doen, maar bespreken in 2de semester

Alumniwerking
Wanneer: 2de semester
Wat: Afgestudeerden laten komen spreken over wat ze doen, wel veel mensen in het
buitenland, desnoods met videoconference

LAN-party
Titouan is niet aanwezig, Tom misschien niet

Extra
Activiteiten doorgeven aan Schamper: Stijn mailt
Langsgaan in de lessen: we gaan dat zelf doen, iedereen in zijn eigen jaar, en daarnaast
lijst opmaken voor wie wanneer komt, gemaakt door Stijn, Titouan zegt laat Caroline gaat het
wel doen

4. Financiën
Aankopen
Club Mate: Mats wilt er deze week omrijden, 20 bakken, besteld door Stijn
Touchscreen raspberrypi: Jeroen neemt het op zijn eigen kosten, kunnen overkopen als we
iets nuttigs vinden

Wishlist
BTLE: Waarom: SlotMachien, iBeacon, kopen
NFCtags: 5$/10stuks, kopen

Schermen: als we geld bijkrijgen van DSA zullen we dat met de rest van onze subsidies
kopen, 2 * 21” schermen kopen, op het einde van het jaar krijgen we nog geld van het WVK
Fans: stillere fans, nee

Financiële status:
Vorig jaar: status vorig jaar door Pieter volgende week
Spreadsheets: simpeler gemaakt door Jeroen,
Oudleden: als ze een kleine drankschuld hebben, deze kwijtschelden

5. Overige
Wat iedereen wilt bereiken?
Voorzitter: nieuwe leden geëngageerd krijgen, aantal commits als metriek gebruiken, +20%
Sysadmins: king doen werken, heel academiejaar proberen blijkbaar

Huishoudelijk reglement
Iedereen is officieel toegestaan om binnen te komen, dus we kunnen niemand buiten houden.
Er staat een voorstel op de google drive. Statuten overrulen huishoudelijk reglement

Truien
Begin oktober openzetten

6. Varia
a. Stijn is met Van Camp gaan spreken, alles wat met Wells verbonden is werkt
niet
b. Jeroen en Mats zeggen dat ze altijd afwassen, dus daardoor mogen ze zelf
kiezen wanneer ze het doen
c. Afspreken met Jorg, over de introductieweek, dringend samenzitten, Feliciaan
en Wouter, facetoface, zo dat introductieactiviteiten niet overlappen, 1
gemeenschappelijk poster, deze week nog
d. Bankkaarten: volgende week dinsdag proberen afspreken, Stijn belt naar de
bank

Volgende vergadering: di 16 september om 19u

