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Events
●

LAN-Party:
Poster (zelfde genre als vorig jaar, maar een nieuwe)
Advertising zo snel moeilijk (nu al, en verder vanaf begin
academiejaar)
Julien vermeldt een bedrijf dat eventueel zou willen sponsoren met
prijzen

●

RMS:
Lokaalswijziging: nu in Auditorium Quetelet in faculteit Economie.

● Install party:
https://docs.google.com/document/d/1UCOZ-AWfb-MccX4xoXK0lc6
j0106Vv6RiPzOS2v1Grs/edit#heading=h.ng2e9dvjl0zh
-> Geen ballonnen; Wel stickers. Opgelet voor
kost/verzendingsprijzen!
Voorstelling verschillende distro’s: dmv ppt of dmv ter
beschikkingstelling van verschillende laptops
● Introductiedag: Elo + eventueel Felix
zeker Install party en LAN al vermelden/aankondigen

Financiële status

Mail voor eigenaarsverandering voor rekeningen verstuurd

Sysadmin status
King niet meer gebruikt
Vraag: is die van zeus of niet?
Projectstatus
Codesprint: Tab, Tap en Gamification
Enrolment deployed en slechts een beetje kapot
https://zeus.ugent.be/wiki/projectstatus

Discussiepunten
● Ereleden: voorstel: 10 euro-> foto+quote
Stemming:
Iedereen die kernlid was of goedgekeurd door bestuur en die
betaald kan erelid worden: 3 stemmen
Erelid door nominatie + betalen : 8 stemmen
Iedereen zelfde kader, volgorde bepaald door jaar van afstuderen.
Vrije bijdrage met minimum van 20 euro per jaar.
● Tux/FOSS in logo
Iedereen is voor FOSS, niemand wil Tux in het zeus logo.
logo altijd weergegeven in een combinatie van volgende kleuren,
liefst met 1 deel oranje : zwart,oranje,wit,grijs
(RGB waarden van deze kleuren moeten vastgelegd worden)
● Verantwoordelijke PR
geen expliciete nood hieraan
(secretaris zorgt voor interne communicatie, voorzitter voor
algemene externe communicatie, Event voor
activiteitsaankondigingen)

● Opnemen van paragraaf in manifest over online discussies
Toevoeging: lange online discussies worden sowieso op de volgende
vergadering besproken. Er worden dus geen beslissingen online
gemaakt bij deze discussies.
● Sleutels
Opmerking: Sleutels die (tijdelijk) van eigenaar veranderen moeten
ook terugvindbaar zijn via de wiki.
regeling: 1 sleutel voor elk bestuurslid (Jeroen, Eloïse, Lorin, Ilion,
Kenneth, Titouan)
Andere sleutels voor mensen die dichtbij wonen voor in geval van
nood: Jens, Tom, Bart, Feliciaan en Stijn
1 sleutel aan de wina
● Zeus 
WPI
WPI staat nergens voor nu, WPI aanpassen naar iets anders?
voorstellen:
- bits
- WVI (werkgroep vrije informatica)
- WVS (werkgroep vrije software)
Jeroen gaat opzoeken wat naamsverandering precies inhoudt.
beslissing hierover (en over de banner) wordt doorgeschoven naar
volgende vergadering.
Varia
WiFi werkt niet meer
(dinsdag gemaakt)

