Bestuursvergadering 8:
Datum: 
9 februari 2015

Agenda
1. Verslag vorige vergadering
goedkeuren
2. Projecten updates
○ Gandalf: Niets over te zeggen
○ FKenrolment: Niets over te zeggen
○ hydra:
■ Updates ivm geldbalans studentenkaart?
■ Mail van iemand van de dienst milieu die “Hydra als draagvlak voor
communicatie” willen gebruiken
■ Schamper zou graag een meeting hebben
○ gamification
■ progress?
○ slotmachien
■ voorstellen SlotMachien 2.0
○ tap
■ progress?
3. Activiteiten
○ Voorstellen kalender tweede semester
○ Verslag WVS meeting
○ VPW
○ GSR GIMPles?
4. Financiën
○ Aankopen:
■
○ Wishlist:
■ WiFi USBstick (dat kost rond de 15€) en zou handig zijn voor bv de
game pc en kan op andere momenten ook van pas komen
■ Dust filters/hoge druk bussen (of 
dit
of iets veiliger, 
dit
)
○ Financiële status
■
5. Overige
○ Matrix.org

Aanwezig:
Stijn, Jeroen, Tom, Felix, Ilion, Feliciaan, Lorin

Verontschuldigd:
Titouan, Wouter

Afwezig:
Mats

Verslag:
1. Verslag vorige vergadering
Bij iedere taak moeten duidelijk deadlines gezet worden, de taak moet ook worden
toegevoegd aan Asana.
Jeroen gaat naar een wijnwinkel in Gent gaan vragen over hun prijzen Club Mate, de winkel is
enkel de zaterdag open, dus hij gaat het de eerstvolgende zaterdag doen.
Gandalf: Tom wilt de nieuwe payment flow in overleg met Toon doen, maar Toon is moeilijk
bereikbaar.
De aanwezige leden keuren het verslag goed.

2. Projecten updates
Gandalf
Cultour wou het gebruiken dit semester, maar ze wouden niet de huidige manier van
aankopen gebruiken waarvoor bij ieder ticket een naam hoort.
Dit zou opgelost zijn in de nieuwe versie, maar deze is te complex om in enkel deze week af
te werken. Er is geen vaste deadline, enkel hoe vroeger hoe beter.

FK-Enrolment
Tijdens het jaar moet er niet veel gebeuren, er zijn wel enkele kringen die vragen voor een
CSV upload, Tom gaat hier een issue voor maken.

Hydra
Resto wallet: nog altijd aan het wachten op de dienst maaltijdvoorzieningen.
De dienst milieu communicatie vraagt of ze in Hydra mogen, Stijn heeft er al mailtjes voor
gestuurd.
We zouden een meeting met Schamper, DSA en GSR organiseren, om te overleggen over de
verdere promotie van Hydra. Feliciaan spreekt dit af.

Gamification
Klaar om te deployen en te testen, er zitten wel nog geen badges en achievements in. We
zouden het dit semester gebruiken in een betamodes.
Ilion gaat werken aan 
IFDUFLFEADS. 
(iasoon's fancy dataquering utility framework library for
easy data serialization)
Daarna gaan er super coole visualisaties in komen, als ook een API die ervoor zorgt dat
rewardspunten gebruikt kunnen worden in tab.

SlotMachien
Don en Feliciaan fixen het vanavond, en dan wordt zowel de nieuwe versie van de
webinterface als de nieuwe versie van de NXT firmware gereleased.

Ansible
We hebben Titouan gebeld, en enkel “FIX ANSIBLE” gezegd, dit komt dus natuurlijk in orde :)

Tab
Benji vertelt ons dat er nog heel veel moet gebeuren, maar dat Caroline en Elo gaan helpen.
Tom vraagt aan Benji of Benji de issues wilt aanmaken die nog moeten gebeuren.

3. Activiteiten
Planning
We overlopen de planning in apart document, en accepteren bijna volledig de voorgestelde
planning van Felix en Illion.
Week

Date

Ding
1/31/2015

FOSDEM

1

Film

2

1e Haskellles

3

2/25/2015

VPW

ma of do

Gitles (met WVS)

4

Arch install party / TnT

5
6
7

Python les(sen)

8

^
paasvakantie
paasvakantie

9

Lightning talks van proffen/assistenten

10

4/29/2015

12UL

11

5/5/2015

Ledenvergadering

12

5/14/2015

Esoterische nachten
inhaalweek

6/30/2015

Leap Second Doomsday

We gaan twee vormen van codenights hebben, publieke codenights waar we proberen om
studenten te werven, die ons willen helpen met de projecten, als “private” codenights, welke

de bedoeling hebben om ongestoord aan onze projecten te werken. Iedere week vind er een
private codenight plaats, en op de witte weken vindt er ook een publieke codenight plaats.

Film-avond
We gaan naar “The Imitation Game” in de de eerste week gaan kijken.
Stijn kijkt woensdag wanneer en of de film nog speelt.
Stijn en Feliciaan schrijven tegen woensdagavond het inschrijvingsmailtje, iedereen betaald
zijn eigen ticket, want met studentenkaarten gaat de voorstelling het goedkoopste zijn.

Ledenvergadering
Deze vindt plaats op dinsdag 5 mei. Om 18u gaan we gaan eten in de Gekroonde hoofden,
waarna we afzakken naar de WiNA shotjesavond.

WVS-meeting
Wij geven en maken de poster van de GITles, VTK en CenEka helpen mee aan de reclame,
en het reserveren van het lokaal.

VPW
De bus is geregeld, Stijn en Feliciaan sturen een mailtje naar de ingeschreven studenten met
meer details tegen vrijdag.

GSR GIMP
Jeroen wilt deze wel geven, gaat tegen woensdag een mailtje sturen naar de GSR met de
vraag voor meer informatie.

4. Financiën
De rekening is goed gevuld omdat we het geld van de pulls nog op de rekening hebben
staan, deze moeten nog worden betaald.
Jeroen maakt een contractje voor de vergoeding voor de mensen die naar FOSDEM hebben
gereden, als ze het ondertekenen kunnen ze de afgesproken kmvergoeding krijgen. Jeroen
spreekt met Ruben af voor de terugbetaling van zijn treinticket.
Jeroen maakt het financieel verslag tegen vrijdag, dit is verschrikkelijk belangrijk.
We gaan geen WiFidongle aankopen, maar als we er één nodig hebben willen Jeroen of Don
er wel één lenen van bij hen thuis.
De dust filters/hoge druk bussen zijn wel wat duur, we stellen voor om in de plaats gewone
luchtspuitbussen uit Codima te kopen.

5. Overige
Felix en de anderen die naar FOSDEM waren geweest en de matrix.org talk hadden gezien
waren laaiend enthousiast over dit nieuw opensource communicatieplatform. Is een
alternatief voor Slack, en we zouden graag de huidige versie geïnstalleerd zien op King tegen
het einde van de week.

6. Varia
Geen varia puntjes.
De voorzitter sluit de vergadering om 18u04.

