Bestuursvergadering 7
Datum: 
di 2 december om 18u

Agenda
0.
1.
2.
3.
4.

Postvergaderingevenement
Verslag vorige vergadering
goedkeuren
Evaluatie bestuur eerste semester
Focus tweede semester (Activiteiten? Projecten? Meer codenights?)
Projecten updates
○ Gandalf
○ FKenrolment
○ Hydra
○ Gamification
○ Slotmachien
○ Tap
○ 12urenloop
5. Activiteiten
○ Vorige activiteiten (LAN, Haskell en Rubyles, spelletjesavond)
○ Waar zijn de codenights?
○ Activiteiten 2de semester bespreken, welke en wanneer
■ Bash/Computergebruik
■ Talk Sander Demeester
■ Talk van startupdude (Mobicage)
■ UGent bib bezoek (https://twitter.com/hochstenbach) op aanraden van
Bart
■ Lieven Scheire
■ Gitles
■ Railsles
■ Pythonlessenreeks
■ Haskelllessenreeks
■ Introductie tot de Zeus projecten
■ Lightning talks van proffen/assistenten
■ Bezoek Bletchley park
■ Film bekijken
■ Coding horror night
■ Esoterische nachten
6. Systeemadministratie
○ Kerberos login op wiki (T21)
○ Ansible testen (Wouter)
○ FTPserver van leden homedirs (Wouter)
○ Admin accounts: wie krijgt waar toegang tot
■ zeus root account
■ slack owner

■ slack admins
7. Financiën
○ Subsidies
■ ingediend: 1100 €
■ subsidies volgend jaar: financieel verslag => redenen om meer
subsidies te hebben
○ Kassa: max bedrag in kassa?
○ Aankopen:
■
○ Wishlist:
■
○ Financiële status
■ Sponsors zoeken
■ Jobbeurs
8. Overige
○ Gebruik apparatuur door FK voor FKQuiz
○ Schamper website
○ Niels als officiële Zeusmasseur (geagendeerd op aanvraag)
○ admin accounts: misschien eens betere wachtwoorden gebruiken
○ verFOSSierisatie van Zeus
○ mail slack voor free shiz?
○ Wat gebeurt er met de truien?
○ nieuwe tafels/inrichting in vakantie?
Voorbereiding:
Mogelijke films: The Imitation Game

Aanwezig:
Iedereen

Verslag:
0. Postvergaderingsevenement
Stijn en Mats willen het bestuur na de vergadering bedanken. We gaan na de vergadering iets
gaan drinken.

1. Verslag vorige vergadering
We overlopen het verslag van de vorige vergaderingen.
We merken dat de kelder beter wordt opgeruimd sinds de vorige vergadering, en dat de leden
dit ook opvolgen. We moeten zeker het goede voorbeeld blijven geven.
We gaan stoppen met het project van Gert Vercleyen. Jeroen, Titouan of Felix gaan de
kabels in de kast op orde steken.

De aangekochte toolset is minder nuttig dan gedacht.
We moeten ook de bakken clubmate wegbrengen, Stijn mailt hiervoor de drankcentrale in de
buurt.
De sysadmins hebben nog niet gekeken naar de mogelijkheden voor de logging van de
gebruikersaccounts, dit gaan ze na de vergadering doen. Ondertussen zijn alle
gebruikersaccount, en gaat Wouter een bestuursaccount toevoegen.
De discobol is gekregen van Ruben en niet van Isaura.
De kalmtedag heeft gefaald doordat sommigen ze er niet aan hielden, maar op vrijdag werkt
het soms. Het is ook moeilijk om het op te starten als er al leden aanwezig zijn. Dus de eerste
persoon moet dit enforcen. Don gaat Caroline en Benji vragen of ze dit willen doen. Het
bestuur zal ook de andere leden informeren.
Verslag wordt goedgekeurd.

2. Evaluatie bestuur eerste semester
a. Algemeen
Jeroen heeft liever dat de verslagen in volzinnen geschreven worden, en ook onzinnen bevat.
Er is te weinig interactie op het #bestuurskanaal, iedereen zou sneller moeten antwoorden.

b. Financiën
Er moeten meer mailtjes verstuurd worden naar de mensen met schulden, deze mailtjes ook
automatiseren zodat de leden eerder gaan betalen.
Onze huidige club mate voorraad is bijna op, dus we moeten er nieuwe aankopen.
We denken ook dat het beter zou zijn om onze posters al te maken voor het tweede semester
start.

c. Activiteiten
We moeten ons meer houden aan de deadlines, zodat de activiteiten op tijd aangekondigd
worden.
Het volledige bestuur moet ook de posters nalezen zodat ze zeker geen fouten meer
bevatten. Alsook moeten we de bronbestanden van de posters bijhouden, zodat deze
gemakkelijk kunnen hergebruikt worden in de volgende jaren. We merken wel op dat onze
posters beter zijn dan de andere.
Al onze laatste posters zijn we gaan printen in QualiCopy.

d. Sysadmins
Sysadmins zeggen dat ze niet genoeg tijd hebben voor al hun taken.

3. Focus tweede semester
We merkten dit semester dat er te veel focus op onze activiteiten lag, dit is niet slecht voor het
eerste semester, want dan focussen we ons meer op de eerstejaars. In het 2de semester
gaan we ons meer focussen op de projecten. Er zijn al enkele eerstejaars die willen
meehelpen aan onze projecten.

Conclusie: 
grotere focus op de projecten, dus de spelletjesavonden vervangen door
codenights. Alsook een introductie tot een “project”avond, zodat de leden weten waarin ze
kunnen meehelpen.

4. Projecten updates
Gandalf
Filologica heeft het gebruikt, de error parsing is verbeterd, maar nog niet de live scan functie.
De FKQuiz gebruikt gandalf en heeft al 146 tickets verkocht.
Tom en Toon kijken voor een nieuwe payment flow en daarna voor het opstellen van
formulieren.
Felix wilt er al aan verder werken, Jeroen wilt ook maar gaat RoR leren door mee te helpen
aan Tap

FK-enrolment
Er waren wat problemen met ISIC, die lagen aan het feit dat er FKkaarten en ISICkaarten
zijn, sommige kringen gebruiken enkel FK of ISICkaarten, ander gebruiken gedeeltelijk
ISICkaarten.
Dan zijn er nog de kringen die FKenrolment gebruiken, deze moeten dan de API gebruiken.
De mogelijkheid voor het uploaden van een CSV moet ook toegevoegd worden.
FK vindt dit hun belangrijkste applicatie, waar Tom de enige is die er iets voor doet, we
moeten dringend een opvolger zoeken.

Hydra
Stijn en Feliciaan zijn gaan praten met de dienst Maaltijdvoorzieningen, deze willen een saldo
checker in Hydra toevoegen. Ze stellen voor om deze zelf te maken, dit authenticatie gaat via
UGent CAS gebeuren.
Voor Hydra 2.0 gaan we de UGent huisstijl volgen, welk vernieuwd wordt tegen volgend jaar.
Titouan gaat de flyers omvormen naar posters die we dan in de restos kunnen hangen.
In iOS heeft een eerste jaar een pull request gemaakt, Feliciaan gaat dan ook met deze
persoon afspreken.

Gamification
Ilion heeft veel code verwijderd, en gaat het inlezen van repos toevoegen.
We zouden graag onze punten kunnen gebruiken, Ilion zegt dat hij er voort zal aanwerken, en
dat er een hele tijd weinig gebeurde omdat er problemen zijn de met de bibliotheken, maar
deze zijn bijna opgelost. Mats wilt ook meehelpen en vraagt om uitleg, en zegt dat hij fancy
dingen gaat doen.

Slotmachien
Feliciaan legt de structuur van SlotMachien uit, en Ilion stelt een twoway ping voor. Na de
vergadering is er een kort overleg over SlotMachien gepland. Belangrijk is dat
Kerberosintegratie nog altijd moet toegevoegd worden.

Tap
Mats gaat werken aan een versie met minder vuile hacks, maar zegt dat de
Kerberosintegratie er niet gemakkelijk uit ziet. Als je problemen hebt met Kerberos vraag het
dan aan de andere (bestuurs)leden.

12urenloop
We hebben een mailtje van het 12ULcomité ontvangen. Wij zijn team IT, en Tom is
teamlead. Dit jaar gebruikt de 12UL ook slack voor de communicatie, en GDrive voor het
delen van bestanden.
Als team IT moeten we nog twee verplichte eindverantwoordelijken aanstellen, namelijk de
telsysteemverantwoordelijk en de netwerkverantwoordelijke. Daar boven op willen we nog
een verantwoordelijke voor de website en visualisaties.
Tom legt de functies, en zegt dat de functies nu al worden ingevuld, en dat 12UL team de
max is. De verandering aan de telsysteem code hangt af van de veranderingen aan de gyrids.
Gekozen team:
Teamlead:
Tom
Telsysteemverantwoordelijke
: Felix (met Ilion die helpt zodat hij het volgend jaar kan doen)
Web/visualisatieverantwoordelijke
: Gedeeld door Jeroen en Mats
Het 12UL comité vraagt ook of we een tof deelbaar spelletje willen maken. Als ideëen hebben
we iets QWOPachtig, 12ULclicker en een flappy QWOP clicker of iets met boxxy doen. Best
hulp aan de leden vragen voor het maken van deze spelletjes. Don zoekt hiervoor leden.

5. Activiteiten
Voorbije activiteiten
● Haskell les:
Dit was een succes.
● Spelletjesavond:
De laatste spelletjesavond vonden we dat er bijzonder weinig volk
was. Het was wel gezellig, maar we vragen ons af waarom er minder volk was dan de
andere spelletjesavonden.
● LANparty:
Team Dutsen zou graag een webappje schrijven voor de competities,
matchmaking, eten en andere organisatorische dingen te regelen.
● Ruby:
Goed voorbereid, weinig mensen, bedorven door 1 van de gasten die gewoon
de hele tijd vragen stelde over zijn eigen probleem.

Komende activiteiten - enkele bedenkingen
● We willen volgend semester nog steeds meer codenights doen dan afgelopen
semester. Veel bestuursleden hebben ze gemist. We willen ze ook rustiger maken,
een soort stilteavond waar op code geroepen mag worden.
● Jeroen wilt pannenkoeken bakken tijdens de codenight van komende week (week van
10 december).
● Er waren wel burgies (na de latexles) geïnteresseerd in een lesje
bash/computergebruik. Dat zou handig zijn tijdens hun practica computerarchitectuur

en zo. We willen dit wel voorzien tesamen met WVS. Felix vraagt aan Dawyndt of hij
deze les zou willen geven. Anders zoeken we een duo Zeusmensen die het willen
doen.
● Het lijk een leuk format om eerst een korte les te geven en daarna in kleine teams
(telkens met 1 meer ervaren persoon) enkele problemen te tacklen. We zouden dit
gebruiken voor enkele Pythonlessen. De problemen kunnen we bijvoorbeeld uit
Project Euler halen.
● Pieter en Ilion zouden graag een reeks Haskelllessen geven onder de naam van
GhentFPG. We merken op dat ze zeker Itkovian en Tom Schrijvers moeten
contacteren.

Geplande activiteiten
Actitiviteiten voor iedereen
■ Bash/Computergebruik
■ Gitles (met WVS)
■ Lightning talks van proffen/assistenten (is echt cool, Bart, Michael willen dat doen,
einde semester en zoeken naar proffen die dat willen doen). Felix en Stijn gaan
proffen aanspreken.
■ Esoterische nachten (esoterische talen zotte dingen doen, kies absurde tijd)
■ Python les(sen)
■ Film bekijken (na examens)
■ VPW
■ FOSDEM
Activiteiten voor Zeusvriendjes
■ Bezoek Bletchley park (organisatie buiten bestuur)
■ Introductie tot de Zeus projecten (voor code night)
■ Railsles (inleidingsles van de zeus projecten)

Volgend jaar
● We zouden Lieven Scheire uitnodigen voor een talk over Arduino’s en dergelijke.
Omdat dit vrij groot en uiteraard ook duur zouden we het VTK proberen overtuigen om
mee te helpen. Don mailt hiervoor.

6. Systeemadministratie
Er zijn meer deadlines nodig.
Titouan gaat de kerberos login op de wiki fixen.
Donderdagavond gaat ansible getest worden.
Wouter kijkt nog voor een FTPserver, dit zal tegen eind volgende week in orde zijn.
Daarnaast vragen we ons wie de toegang tot de admin accounts moeten hebben, en komen
het volgende uit:
Zeus Root: sysadmins, Stijn, Tom
Slack owner: enkel Stijn
Slack admins: enkel Stijn

7. Financiën
We hebben met de formulieren voor €1100 subsidies ingediend. Maar hebben niet genoeg
geld in kas voor de truien te betalen op voorhand, iedereen van het bestuur betaald al zijn
trui.
Er zit ook te veel geld in de kassa, en dat moet op de bank gestort worden. Felix stelt voor om
dit te doen.
Aankopen:
posters voor de volgende activiteiten
En in de grote vakantie zouden we misschien nieuwe tafels voor in zeus aankopen, Felix
denkt dat we hiervoor geld van de unief zouden kunnen krijgen.

8. Overige
Het FK heeft gevraagd of ze kabels en switchen mogen gebruiken voor de FKQuiz. 
Akkoord
Niels wilt officiële Zeusmasseur worden (geagendeerd op aanvraag): 
Goedgekeurd met
stemming
Admin accounts wachtwoorden verbeteren, misschien een beheerssysteem gebruiken.
Feliciaan en Wouter mailen slack met de vraag of we een gratis upgrade krijgen.
Stijn gaat de truien bestellen.

9. Varia
Niemand heeft nog varia puntjes.
De voorzitter sluit deze vergadering, en herinnert iedereen er nog eens dat we straks nog iets
gaan drinken.

