Bestuursvergadering 11:
Datum: 
woensdag 18 maart om 19u

Agenda
1. Verslag vorige vergadering
goedkeuren
2. Projecten updates
○ Gandalf
○ FKenrolment
○ hydra
■ Mail ZoneIT
○ gamification
○ slotmachien
○ ansible
○ tap
3. Sysadmins
○ Overlopen wie de afgelopen weken wat gedaan heeft:
■ IDSdetection (Wouter)
■ errbit (Tom)
■ nginxpassengerheavyloadshit (Tom, deels)
○ Nog steeds todo (zie asana)
4. Activiteiten
○ Pythonlessen
○ Tiles & Terminals
○ Lightning talks proffen
○ GIMPles Jeroen
5. Financiën
○ Aankopen:
■ (UPS)
■ (Tafels)
■ (chromecast)
■ Ikea rekje
■ Vijsmachine
○ Wishlist:
■ Nieuwe stiften
■ vorkjes, borden, messen
○ Financiële status
■ Overzicht van de uitgegeven subsidies
● aankopen
● uitgaves voor posters
6. 12urenloop
7. (Gebrek aan) werksfeer in de kelder

8. (Ilion) Projectengagement in het bestuur
9. Projectengagement van leden
10. Kelderrenovaties
11. Overige
Voorbereiding:

Aanwezig: 
Iedereen
Verontschuldigd: 
/
Afwezig: 
/

Verslag:
1. Verslag vorige vergadering
Goedgekeurd

2. Projecten updates
Hydra
ZoneIT heeft wat vragen, Tom gaat deze beantwoorden.
Feliciaan mag zijn pull request goedkeuren, omdat er begonnen wordt aan nieuwe android
versie, en niemand tijd heeft om de huidige te builden.

Slotmachien
Is af, hoeft niet meer geagendeerd te worden. Extra vijzen in de deur gestoken

Ansible
Geen vorderingen

Tap
Testen zijn af, enkel wat views aanpassen, Jeroen gaat het vastmaken aan de frigo deur.

3. Sysadmins
IDSdetection: Wouter test het met een url die iemand het bezocht => het werkt, nog zorgen dat
het een jaar bijgehouden wordt, backuppen naar abyss <= T
21 doet het
Errbit: stuurt mailtjes als errors zijn
Nginxheavyload: nginx workers stonden te laag, passenger is ook beter aangepast, zoeken
naar benchmarks voor 1000 concurrente gebruikers

Na de high priority kunnen we naar DICT gaan, afhankelijk van uitkomst een SFTP server
draaien of niet
Nog eens denken aan matrix.org => Felix en Ilion kunnen er ook voor kijken.

4. Activiteiten
Pythonlessen: Stijn heeft hulp nodig
Lightning talks: bijna alle proffen zijn gevraagd
GIMPles: Jeroen geeft die

5. Financiën
UPS is aangekocht
Tafels passen in de auto van T21, maar over de tafels zelf (IKEA, tweedehands, …) moet nog
eens over gediscussieerd/opgezocht worden
Ikearekje: het rekje is goed maar Jeroen had het moeten vragen
Vijsmachine: €5/8
Chromecast wilt niet verbinden met het hidden netwerk, volgende week nog eens proberen en
wat meer troubleshooten, of met een centrale (VNC?) server werken
Nieuwe stiften: moeten worden aangekocht.
Borden, vorkjes, messen: 
Don
gaat er om gaan
Treinticket: Iemand is in FOSDEM blijkbaar vroeger op zijn eentje vertrokken naar huis met de
trein, terwijl Zeus carpooling voorzag. Een treinticket kost een stuk meer dan een kleine bijlage
voor de carpooling, maar aangezien er de dag zelf niets op werd gezegd zullen we het ticket
terugbetalen. In de toekomst is het belangrijk om hier wel rekening mee te houden.
Truien factuur nog niet toegekomen => 
Stijn
stuurt mailtje voor de factuur
Jeroen moet beter streepjes tellen, een tekening is 2 streepjes

6. 12urenloop
BTchips 12ul aangekocht voor €50, factuur opstellen op het einde wanneer alle kosten bekend
zijn (week na de 12ul)
Router zal misschien worden aangekocht door VKV, en nog niet door GSR, exacte cijfers
zouden gevraagd zijn om de kost beter te kunnen inschatten
Felix gaat nieuwe gyrids vragen, daarna grote test met 34 bakjes om te checken of alles nog
degelijk werkt => aankondigen loop mee door de S9, zo dat er meer visibility is voor wat we
doen

7. (Gebrek aan) werksfeer in de kelder
Vooral eerste jaars, ze zijn wel met veel; meer volk = meer lawaai, zeker als iedereen boven
elkaar (en boven de muziek) begint te praten
Ideeën en gedachtes:
● Veel mensen die gewoon bezig zijn aan hun projecten (heeft te maken met puntje 8)
● Een decibelmeter hangen
● Muziek bannen, een weekje zonder muziek tijdens de VM en NM, onder de middag wel
muziek, 12u4514u15
● Vragen aan wat groepjes mensen om naar de WiNA kelder te gaan als het hier druk
wordt
Voorstel Stijn: vriendelijk benaderen als iemand veel lawaai maakt, na 3 keer vragen om naar
de WiNAkelder te gaan.
Ledenmail sturen over het feit dat het zo onrustig is in de kelder, een keer een week zonder
muziek om de aandacht op het probleem te vestigen, mensen kunnen altijd een koptelefoon op
doen als men naar muziek wil luisteren. Duratie: vanaf volgende week maandag tot vrijdag

8. Project-engagement
Wat kunnen we verwachten van Zeus leden? Hier is discussie omtrent: Is een Zeuslid iemand
die meehelpt aan de vereniging, geëngageerd zijn, iemand die mee werkt, iemand die we
geregeld zien … ?
Iedere dinsdag interne codenight, al vergeten mensen dit vaak (enkele reminders zijn misschien
geen slecht idee)
Als we meer engagement willen, rondvragen wat de leden willen, nu veel input van buiten af die
door het bestuur wordt beslist.
Heel veel leden zijn geïnteresseerd in zitten in de kelder, minder aan het mee werken aan
projecten
Engagement naar andere projecten dan het project dat je zelf werkt
Meer bekendmaking als er nieuwe functies van applicaties zijn (bv op facebook) => leden zien
wat de nieuwe projecten zijn
Liever zijn als je code meehelpt bekijken; haten is voor niemand tof.
Er is een vrees voor het starten aan projecten. Nieuwe projecten zoals slotmachien, tap die
leden zelf aanbrengen krijgen wel meer aandacht en animo.

Codenights om 16u of vroeger beginnen (14u30), een keer een middag iedereen werkt aan
project als activiteit, meer visibility voor onze projecten nodig
24u Codenight marathon donderdag voor paasvakantie => doen, vanaf 16u wafels, croques =>
Jeroen stelt eten voor
Productieve dinsdagen => doen
Voor zie iets lekkers voor tijdens de codenight bv wafels, croques, quiche
Publieke status updates

9. Kelderrenovaties
Mats, Jeroen, Felix, Don
Stappenplan en TODO door Jeroen tegen vanavond
Het plan wordt geëvalueerd. Vragen of de vloer een facultaire of vakgroep potje is, of het aan
DICT vragen.

10.

Varia
a. Tom heeft kerberosoauthdjango samengevoegd, nu hebben we een OAuth
provider
b. Slotmachien kan worden aangepast. Idem voor Tab
c. Tom is boos: op elke bestuursvergadering wordt er steeds gevraagd aan de
sysadmins om dingen af te werken. Het todo lijstje stapelt zich enkel maar op. Er
zijn een aantal grote veranderingen nodig zoals ansible en de beveiliging van het
Zeus netwerk, maar Tom heeft het gevoel dat hier weinig aan gebeurt. King is
bijvoorbeeld maar weinig betrouwbaar, terwijl daar wel enkele duizenden euro’s
via Gandalf worden uitgewisseld en bijgehouden. Tom roept op voor een
algemene ondersteuning aan de sysadmin taken aan het hele bestuur.
d. Niet haten op andere mensen hun code bij het reviewen, dat schrikt enkel maar
af. Samenzitten en uitleggen wat en waarom is een stuk educatiever en
aangenamer.

Om 20u22 sluit de voorzitter de vergadering.

