Bestuursvergadering 5:
Datum: dinsdag 7 oktober 2014 om 18u

Agenda
1. Verslag vorige vergadering goedkeuren
2. Projecten updates
○ Gandalf
○ FKenrolment
○ hydra
■ Schamper volledig tijdschrift
○ gamification
○ slotmachien
○ ansible
○ tap
3. Activiteiten
○ Verslag: Introductiedag, SKO, Linux install party, S10
○ Spelletjesavond
○ LaTeXles
○ Keldersendrakenavond
○ D3/JSles
○ LANparty
4. Financiën
○ Deadline subsidies: $DATE_DEADLINE
○ Aankopen:
■ verloop marktonderzoek koekjes (met grafieken) / CéCémel / water
○ Wishlist:
■ Mountain Dew
○ Financiële status
■ vaarwel geld (met grafieken)
5. Overige
○ Update Linux install guides
○ Asana ipv Github issues
○ Nieuwe PR verantwoordelijke: Lorin Werthen
○ Persoonlijk eten in de kelder => dingen die er blijven
○ Blikpers is kinda om zeep => verstevigen? hoe?
○ Hiden we shit onder de tafels?

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

Aanwezig (zonder stemrecht):
Mats, Lorin en Gilles

Verslag:
1. Verslag vorige vergadering
Goedgekeurd

2. Projecten updates
Gandalf
Niet aangepast sinds de vorige vergadering

FK-enrolment
Problemen van dit jaar zijn opgelost, normaal moet er dit jaar niets meer aangebeuren

Hydra
Android: wachtwoord van developer account verloren, mail gestuurd naar Google support
Algemeen: we gaan afspreken met Schamper

Gamification
Ilion en Stijn hebben een formule voor de punten te berekenen ontwikkeld, deze zal nog een
beetje getweaked moeten worden.
De frontend moet ook nog geschreven worden.

SlotMachien
Is offline zolang ZeusNet offline is

Ansible
Ansible: sysadmins zijn te incompenent, niets gebeurd, backup king moet weg (T21 en
Wouter doen dat) (Jeroen weent voor wiki (google kerberos wiki))

Tap
Er is nog niets voor geschreven, maar Mats verzekerd ons dat het tegen volgende week af is.

3. Activiteiten
Introductiedag
We hebben 44 nieuwe inschrijvingen gehad.
Daarvan zijn er 10 emailadressen die fout geschreven zijn, of niet meegegeven zijn.
Ilion vraagt op de volgende activiteiten aan die mensen wat hun emailadres is. Als deze na
het 1ste semester nog niet juist zijn, dan verwijderen we de accounts.
Voor volgend jaar: we zouden de inschrijvingsformulieren beter achteraf geven.

Student Kick-Off
De Hydra stand was een groot succes, we hebben veel mensen kunnen bereiken.

Voor de loting stonden er 90 namen op de lijst. We hebben wel 6 julientjes in plaats van 5
weg gegeven.

Linux Install Party
Goed verlopen, er waren een 20tal Linux installaties.
Voor volgend jaar: er waren veel problemen met UEFI, en hoe je het moet afzetten in
Windows. Volgend jaar wat meer Windows kennis nodig.

Bezoek S10 & Supercomputer
Er waren er een 80?tal bezoekers. We hebben achteraf een receptie gegeven.
Voor volgend jaar: deze activiteit is altijd een publiekstrekker, vroeger starten om het als
openingsactiviteit te doen.

Spelletjesavond I
Voor de spelletjes mogen we de Munchkin van Gilles gebruiken, de schaak uit de
Zeuskelder.
Er moet ook nog drank en bier gekocht worden, zodat we dan niet met een lege voorraad
zitten.

LaTex-les
De posters moeten nog afgedrukt en verspreid worden. Stijn gaat ze afdrukken. Ook moet er
nog reclame op Facebook gemaakt worden.

Kelders-en-draken-avond
Jimmy zegt dat we het beter niet organiseren want er is veel voorbereiding voor nodig.
Keldersendrakenavond: Jimmy zegt beter niet want veel voorbereiding nodig

JavaScript/D3-les
Daarvoor moeten we nog een sprekersbedanking kopen. De datum past niet voor Bart, dus
moet er een andere datum gevonden worden.
Felix/Ilion maken de poster, draft tegen volgende week

Lan-party: Geeks, Attack!
Deze gaat doorgaan van vrijdag 7 november tot zaterdag 8 november.
We moeten nog een checklist maken, ook voor de sysadmins

4. Financiën
a. Subsidies
We hebben nog € 250 aan subsidies over.
De flyers, chips en sprekersbedankingen zitten nog niet in de subsidies.
b. Wishlist
2 nieuwe schermen voor in de kelder
nieuwe MiniDP > VGA koppelstukjes kopen voor de Macgebruikers
c. Aankopen
We zijn een experiment gestart met de verkoop van koekjes. Jeroen volgt dit op en vraagt
welke koekjes er nog gewenst zijn.

Drank: we gaan ook starten met water te kopen.
We kopen geen mountain dew of gini meer.
d. Bankrekening
We hebben nog maar € 330 op de bankrekening staan, verklaarbaar daar de aankoop van de
clubmate.
Voor de oude king mochten we hardware gebruiken uit servers van iemand anders, we
moeten beslissen of we de hardware uit king halen of nieuwe hardware kopen.

5. Overige
a. Blikpers: poll over de positie in Zeusvriendjes
b. Updaten Linux install guide, zou nog mooier gemaakt moeten worden
c. Asana gebruiken ipv GitHub issues, Gilles stelt Trello voor
d. Kelder opruimen
Elke dag, iedereen: de kelder opruimen, zorgen dat er geen blikjes staan en vuile afwas
Elke vrijdag: persoonlijk eten uit de frigo ruimen, de vuilniszakken buiten zetten
e. Lorin vragen of hij vaste medewerker wilt worden

6. Varia
a. Vuilnis rond de vuilbakken eens naar het containerpark van de Sterre brengen,
de Senseo ook weggooien (containerpark open tot 16u40)
b. Project Gert: pc’s voor kansarme studenten: niemand werkt aan dit project
c. De gebruikte bakken ClubMate bij Tom zetten, of naar Delhaize brengen
d. Vrijdag gaan we meer info krijgen over de status van het internet

