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Verslag:
1. Verslag vorige vergadering
opmerkingen vorige vergaderingen:
4aug
: Probleem bij overgang naar nieuw bestuur: secretaris (Elo) heeft oa nog geen
Centauro acces,formulieren moeten nog geregeld worden
7sep
: ereleden -> meer respons: mail met deadline en ics bestand
sleutels: caroline, isaura en benji sleutels afgeven
Verslagen zijn goedgekeurd, deze kunnen nu op de site geplaatst worden.

2. Financiën
Niets te melden. (Penning was ziek)
aankopen: stickers (er zijn er echter nog veel over,
dus hierover zou een melding gegeven worden,
hoofdzakelijk gericht aan onze leden, om deze alsnog te verkopen)

3. Sysadmin
Titouan heeft ssh nagekeken.
Ruben komt servers (inclusief King) halen.

4. Activiteiten
a. spelletjesavond :
spellen zijn gehaald , die moeten vrijdag voormiddag terug,
facebook event is gemaakt,
event moet nog wat meer gedeeld en gepromoot worden
b. geeks attack: mail voor de poorten is gestuurd,
voor de verwarming moet nog gemaild worden,
voor de badge moet gemaild worden naar de therminal zelf
Er moet nog bij andromeda langsgegaan worden voor pizza’s (Jeroen en
Kenneth)

er moet gemaild worden naar jan van SKO voor router
c. rms: poster moet nog geprint worden en daarna opgehangen op heel veel
diverse plaatsen.
ELIS betaalt alles (opmerking: meer info daarover communiceren naar
bestuur toe (niet enkel lokaal in rms kanaal))
Indien veel volk verwacht nog van lokaal veranderen via mail voor 20 Okt.
Registratie om een idee te hebben hoeveel volk komt:
idee: vragen om mail, voornaam, naam om op de hoogte te blijven.
Indien er veel volk geregistreerd staat: echte registratie openen via
opensource(!) ticketing systeem en hiervoor een mail sturen.

d. sedles: 3 nov werd voorgesteld als datum, Peter Dawyndt moet dit echter
nog bevestigen.
e. latex les: 9 nov, in samenwerking met vtk(regelen lokaal en printen de cursus)
en Ward (zorgt voor de cursus)
Wij zorgen voor poster en promotie.
f.

github spreker komt naar gent. De faculteit zou alles regelen maar vroegen
ons voor de promotie e.d. te zorgen
opmerking: mails meer laten proofreaden

5. Projecten updates
●

●
●

●
●

tabpmachien is kapot.
Lorin gaat proberen deze te repareren door te herinstalleren. (update: is
gelukt)
fk enrolment: het crasht niet maar werkt ook niet
lana: Hier is nog veel werk aan en de deadline is binnenkort. Vooral focus op
het minimale en alle extra features worden even langs de kant gezet. Ilion
gaat zich vooral hierop toespitsen nu.
fk vroeg naar gandalf
wout werkt aan haldis

6. discussiepunten
a. Mails doorsturen van VTK (en soortgelijke)
Geen mails betreffende specifieke software doorsturen
Lessen/workshops over talen/open software wel

b. Hydra
Geen geld aannemen van GSR voor Android versie zolang we niet zeker zijn deze
versie af te leveren.
Eventuele besteding: Android gsm/iPhone aankopen voor development

feli heeft 1500 euro aangevraagd van GSR.
voorstel: in ruil voor harnas schrijven wout en Ilion Android versie
flyse wil eventueel samenwerken(promoten): Jeroen communiceert hiervoor
ios versie is in beta en in feb zou de nieuwe versie gelanceerd kunnen worden

c. Aankoop chromecast audio
kost 40 euro, werkt (moet chrome hebben)
voor 25 is er een bluetooth reciever
conclusie: Geen chromecast kopen, wel een bluetooth reciever, Kenneth gaat hierom

d. De B in Blogposts
De site behouden als timeline, timo zal hier telkens na een evenement de foto’s
plaatsen.
Verder zou er een plaats moeten zijn waar links te vinden zijn naar alle zeus projecten

e. De WPI in Zeus WPI
wpi wordt behouden wegens historische redenen
en als gesprekstarter
Deze staat nu voor niets.

f.

aankoop banner

Stemming: (volgorde te vinden op de voorbereidende wiki pagina)(belachelijke
voorstellen zijn geëlimineerd : die met ponies e.d.)
1: 3
2: 4
3: 8
https://zeus.ugent.be/wiki/lib/exe/fetch.php?tok=ff753c&media=http%3A%2F%2Fi.imgur
.com%2FCRqjL6g.png
4: 5
5: 4
6: 7
http://i.imgur.com/dYMvnMm.png
7: 4
8: 6
9: 4
10: 7 (concept van felix)

> We nemen die met 8 stemmen, mits nog enig aanpassing in kwaliteit e.d.

7. trivia
a. truien
indien 10 man> nieuwe pulls dit jaar

b. briefing voor lan party
c. asana hergebruiken
d. vergadering van wvk: voorzitter en penning aanwezig

