Bestuursvergadering 4
Datum: 16 september 2014 om 19u

Agenda
1. Verslag vorige vergadering goedkeuren
2. Projecten updates
○ Gandalf
○ FKenrolment
○ hydra
■ poster restos
○ gamification
○ slotmachien
○ ansible
○ tap
○ UGent Notebook actie
3. Activiteiten
○ Activiteitenagenda
○ Introductiedag
○ Standje SKO
○ Ledenvergadering
○ Bezoek S10
4. Financiën
○ Financiële status 201314
5. Overige
○ Huishoudelijk reglement
○ Truien
○ Hackintosh

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

Aanwezig zonder stemrecht:
Pieter, Don, Mats, Jens

Verslag:
1. Verslag vorige vergadering
Goedgekeurd

2. Projecten updates
Gandalf
Nieuw payment systeem gebouwd

FK-enrolment
Problemen met ISICintegratie omdat ze tegen kringen verschillende beloftes hebben gemaakt

Hydra
Android: Nog niets, gewoon na de vergadering in de play store
iOS: nog in review, hopelijk snel gereleased
Flyers: Vanavond afwerken
Website: updaten naar de nieuwe versie, windows phone icoontje verwijderen
Posters: grotere versie van de flyer, en de url, wat spelen met de dimensies (Jeroen)
Poster SKO: Stijn gaat dat nog vanavond doen

Gamification
Niets gebeurd, Stijn was op vakantie

SlotMachien
Authenticatie door middel van het parsen van de DHCPlogs
Vanavond zullen we er aan voort werken, Don, Wouter en Feliciaan werken er aan

Ansible
Firewall toegevoegd door Stijn

Tap
Frontend is geschreven, maar backend bestaat nog niet django geïnstalleerd

UGent Notebook actie
Ilion en Felix schrijven de linux install guide vanavond

3. Activiteiten
Activiteitenagenda
Stijn, Felix en Ilion leggen de agenda vanavond vast voor het eerste semester

Activiteitintroductiedag
Wanneer: nu vrijdagvoormiddag
Wat:
● voordracht door Mats en Stijn
● studenten laten kennismaken met de kelder
TODO:
● pijlen naar Zeus kelder die op duidelijkere plaatsen => Lorin
● ledenformulieren printen

Activiteit: oude computers testen en in elkaar steken
Aanwezig: Stijn, Mats, Felix, Feliciaan, Ilion, Jeroen, Pieter en Lorin

Linux Install Party
Wat: een avond waarbij we meehelpen om linux op studenten hun computer te installeren
Wanneer: moet nog een datum krijgen

S10 als Introductieavond
Wat: bezoeken S10 en HPC
Wanneer: donderdag eerste week onmiddelijk na Computer Gebruik, nog niet zeker
TODO: poster maken, oude superman/S10 poster updaten
Prof Dawyndt zegt dat het interessant is vlak na een practicum van computergebruik

4. Financiën
Aankopen
We gaan 2 schermen aankopen, voor €107/stuk, Titouan zal hiervoor kijken

Financiële status
Samengeteld uit de spreadsheets
Uitleg Pieter Van der Vennet:
Financiële status 20132014:
○ Officiële Inkomsten, witte kassa(dus zonder drank): € 1975 (vnml subsidies: €
1190, waarborgen die afgeboekt waren)
○ Uitgaven: €1845 (voornamelijk drankaankoop gerelateerd: €890;gesubsidieerd:
€520: kantoormateriaal, posters)
○ Drankinkomsten:
■ Kassa: €50 (door regelmatige overheveling kassa > rekening)
■ Rekening: €1385
■ Natura (bv: posters afdrukken en betaald worden op de drank): €135
■ Collectebus: €205
■ 2620 verkochte consumpties
■ Som: €(50 + 1383 + 136)/(€0.6/cons) = 2450 cons
● Verschil door niet gerekende overhevelingen, nog niet betaald etc
■ Openstaande schulden van leden: €390, in het echt minder (nog wat oude
leden die uit het bestand moeten
○ Netto: €1670 omzet
■ Let op: achterstallig werk van deze vakantie (€550 op bankrekening die
nog niet verrekend zijn (€1120)
■ Veel uitgaven op kassa?
■ Schulden die nog niet op de rekening staan
○ In kassa: €100 à €150 (vraag jeroen)
○ Op rekening: €1150
○ Schulden: €390

○
○

○

Actief: €1640
Ongeveer €800 bij begin academiejaar; €800 + €1120 = €1920
■ €300 euro verschil: subsidies die nog binnen moeten komen, kosten op
kassa deze vakantie die nog niet verrekend zijn
Nog € 314 subsidies over
■ € 100 hydra
■ € 214 over

5. Overige
Huishoudelijke reglement
Nog niets aan veranderd, toevoegen overnachten in de kelder verboden

Truien
Voor midden eerste semester

Hackintosh
Een multiboot client, zodat OS X getest kan worden,
we zouden er allemaal verschillende besturingssystemen
Er is niemand tegen

6. Varia
a. Pijltjes langer laten hangen

