Bestuursvergadering 6
Datum: wo 5 november om 18u

Agenda
1. Verslag vorige vergadering goedkeuren
2. Projecten updates
○ Gandalf
○ FKenrolment
○ hydra
○ gamification
○ slotmachien
○ ansible
○ tap
○ zeusQuotes
3. Activiteiten
○ Vorige activiteiten (LaTeX, JS/D3, spelletjes)
○ LANparty
■ Competities goedkeuren
■ Wat moet er nog gekocht worden?
○ Haskellles
■ Blogpost?
○ Rubyles
○ Cloud security talk
○ Spelletjesavond
○ Railsles (of iets anders door Toon?)
○ Codenights
○ GITles
○ FOSDEM
○ Vlaamse programeerwedstrijd
4. Financiën
○ Aankopen:
■ posters x3 in totaal: XXX € subsideerbaar: XXX €
■ koeken x4 in totaal: XXX €
○ Wishlist:
■ Schermen
■ Ethernet adapter (USB of Thunderbolt)
○ Financiële status
■ Financieel verslag + exacte uitgaven en subsidies (belangrijk)
■ Extra subsidies
5. Overige
○ Huishoudelijk reglement goedkeuren

○
○

Uitleg van de huidige internettoegang in de kelder
Truien: niet Zeusleden

Aanwezig (met stemrecht): Titouan, Jeroen, Wouter, Stijn, Felix, Feliciaan,
Tom
Aanwezig (zonder stemrecht): Lorin, Mats

Verslag:
1. Verslag vorige vergadering
We overlopen de TODOlijst van het vorige verslag.
● Jeroen vindt Zeus geen museum, wouter wel
● Kelder opruimen, Felix wordt mensenslamens
● Kijken als iemand vertrekt of die persoon opgeruimd heeft
● Stijn gaat nog eens naar Gert mailen
● Laptops project Gert Vercleyen zoeken, misschien weggegooid
Het verslag is goedgekeurd.

2. Projecten updates
Gandalf & FK-enrolment
Niets gebeurd

Hydra
Resto parser herschreven
Android versie gereleased
Schamper vergadering, wilt hun volledig blad in Hydra, ze zijn van plan een volledige nieuwe
(responsieve) website te maken
Schamper
Ze willen inhoud van schamper (artikels) ook in hydra, ze zullen daar een json/rss/… api voor
maken
Volgend jaar in september samenzitten om nieuwe huisstijl aan te passen
Hydra logo op student.ugent.be veranderen, aan Caroline vragen, streepjes bij de naam zetten

Gamification
Er is een API limiet probleem.
We zoeken naar oplossingen

Implementatie bijna voltooid.

SlotMachien
LeJOS is wat buggy, wat meer monitoring toevoegen, in debug mode zetten, Team dutsen gaat
dat in debug mode zetten

Ansible
Is bijna af, enkel crontabs user moeten nog toegevoegd worden
Wouter gaat ansible testen tegen eind volgende week

Tap
Frontend is zo goed als af, backend wordt er verder aangewerkt, Mats gaat het fixen als hij zijn
MacBook Air krijgt

ZeusQuotes
Gilles heeft dat op een avond gemaakt

3. Activiteiten
Vorige activiteiten
LaTeX-les
Zelf een poster maken volgend jaar.

D3-les
VTK heeft onze poster niet gebruikt, maar een eigen versie gemaakt.
Sommige aanwezigen hadden liever wat meer JQuery gezien.

Spelletjesavonds
De aanwezige spelletjes werden tof bevonden.

Volgende activiteiten
LAN-party
Forms maken
120 blikjes golden power, enkele bakjes
Aankopen
Jeroen koopt drankbonnetjes en duct tape (3 of 4 rollen)
Zaalplan:

Haskell-les
Tegen midernacht alles van promotie klaar

Ruby-les
Alles in orde, op tijd blogpost

Cloud security talk
Spreker heeft bevestigd, heeft een samenvatting van de talk gestuurd.

Rails-les
We hebben 2 opties:
Rails
laten we wegvallen, maar een hackaton in de plaats? of enkel in een inleiding Rails
structuur eerder van Rails uitleggen, dus “The magic behind Rails”
Als Toon denkt dat het niet nuttig is doen we een codenight.

Codenight
In plaats van Railsles als Toon niet wilt

GIT-les
Eerste bachers krijgen dat nu, toch onze eigen les geven, want het niet enkel voor eerste
bachers informatica, en een advanced sessie in het tweede deel van de les

FOSDEM
Stijn regelt de bus, gaat het vragen aan Dawyndt

VPW
Posters ophangen in Plateau en Technicum door Wouter en Titouan, sleuteltje voor glazen
kasten vragen
Volgend jaar: Halloween Hackaton, wie de grootste Codinghorror in 3u tijd wilt, obfuscated
Ccontest of al volgend semester een Coding Horror activiteit

4. Financiën
○

○

○

○

Aankopen:
■ posters x3 in totaal: 60€, subsideerbaar: 100%
■ koeken x4
Wishlist
■ Schermen kopen, 3 schermen kopen van alternate
■ Ethernet adapter: we kopen een usbadapter en thunderbolt adapter
■ VGA adapter Thunderbolt: kopen met meerdere verschillende uitgang
■ Toolset:
■ nieuwe stiften
■ kleine netwerkkaartjes
Financieel verslag
■ Jeroen doet het financieel verslag, en overloopt de drankschulden
■ 15 onaangeroerde bakken clubmate
Stijn stuurt mailtje voor extra subsidies

5. Overige
○ Iedereen akkoord over het Huisregelement
○ Uitleg internettoegang in de kelder:
Internet in de kelder gaat terug openen, maar enkel voor servers en niet voor gebruikers.
Dus niemand mag nog shelltoegang hebben bij Zeus. In de tussentijd een eduroam
hotspot. Sysadmins kijken welke mogelijkheden er zijn voor het loggen wat er gebeurd
vanachter het NAT, zowel voor wireless, bekabeld en homedirs. Als we daar een goed
systeem voor vinden kunnen ze akkoord gaan.
○ Truien: we verkopen geen truien aan willekeurige mensen

6. Varia
○
○
○

We krijgen een discobol van Isaura
Kapstokken gekocht, waarom hangen die niet op
Kalmtedag: nieuw concept van Tom, we gaan dat meer doen
■ Iedere woensdag en vrijdag

