Bestuursvergadering 5:
Datum: 
8 December 2015 17h‐19h01
voorgaande wiki pagina:
https://zeus.ugent.be/wiki/doku.php?id=bestuursvergadering:december_2015

Verslag:
1. Verslag vorige vergadering
https://docs.google.com/document/d/1RXJp5‐Np5lB6ByNvtcINxFheNzQEgUKLrVZM
3wieZDc/edit#
a. Er wordt voorgesteld om een sata <‐> IDE connector aan te schaffen
b. Er wordt opgemerkt dat de stemming over de prijsverhoging van de
streepjes eigenlijk ongeldig was.
c. Subsidies zijn op tijd ingediend.
Verslag goedgekeurd

2. Financiën
●

●
●
●

Totaal: ongeveer 1800 EURO
waarvan in kassa : 900 EURO
waarvan in bank: 500 EURO
Het overige bedrag zit in stock en schulden bij de leden
Er staat momenteel nog 250 euro aan subsidies goedgekeurd, die nog niet
terugbetaald zijn.
Factuur schamper (betreffende advertentie RMS) nog niet ontvangen.
Kost pannenkoeken en jenevers codenight: 90 EURO

3. Sysadmin
●

De bestelde noctua fans zijn toegekomen, en kunnen dus in Verne gestoken
worden. (niet meteen want deze zou dan even down zijn)

4. Activiteiten
a. Fosdem : 3031 januari
b. Google hashcode 11 Februari: zie discussiepunten
c. Voorstel: gaan paintballen met zeus, maar ook nietzeusers zouden welkom
zijn.
d. awkles
e. Vlaamse Programmeerwedstrijd: 2 maart
f. rustles
g. AI avond (begin semester), Felix is hieraan aan het werken
h. Wina heeft ons gevraagd om een workshop te organiseren voor hun lustrum
week

i.
j.
k.
l.
m.

Code history les: lesgever via Prof. Dawyndt
Androidles (lesgever: mehmet zag dit wel zitten)
swift+ios les
lightning talks tweede editie met zeus’ers en/of asistenten.
eerste week tweede semester: eventvergadering

Verderop in de vergadering is voorgesteld om meer hackerspaceachtige
activiteiten te organiseren om een ander soort volk aan te trekken, nl mensen
die wat meer interesse tonen om aan coole informatica projectjes te werken,
en dus hopelijk ook zeus projecten.

5. Projecten updates
●
●
●
●
●
●

hydra android: aan begonnen
hydra windows: bijna af
hydra ios: uitgekomen + Schamper heeft er een artikel over gepubliceerd
codenight: tab, lana, gandalf
plannen volgend semester: 12UL, en nog een aantal ideetjes waarover later
meer
DurfDoen wilt een website, dit zou een vooral statische website moeten zijn
waarvan op korte termijn al een prototype af is (met verdere features voor
later). Na een redelijk lauwe ontvangst van de aanwezigen oppert Feliciaan
dat hij het zelf zal doen.

6. discussiepunten
a. Bestuurshervormingen en evaluaties
i.

Penning(Kenneth): niet veel gedaan, verzachtende omstandigheden:
Hij was ziek

ii.

Event(Lorin): Events worden soms laat aangekondigd, dit is een
gekend probleem van vorige jaren

iii.

Sysadmin (Titouan): Is niet heel aanwezig

iv.

Secretaris (Eloïse): toont weinig engagement volgens Jeroen, het
merendeel gaat niet akkoord
Indien meer verwacht wordt, kan dit altijd gevraagd worden

v.

Projectverantwoordelijke (Ilion): Periodes van lichte afwezigheid
afgewisseld met grote activiteit en hoge productiviteit.
Ilion geeft aan het gevoel te hebben, dat zijn werk afgenomen wordt
en daardoor niet op de hoogte is van /alles/
Jeroen vraagt assertiever op te treden

vi.

Voorzitter (Jeroen): Jeroen betreurt zelf de afhandeling van de
streepjeskwestie, en vindt dat hij zijn idealen kwijt is geraakt.
Wout zegt dat het jaar begonnen is met de intentie om open
discussies te houden, maar dat er nu al van afgeweken wordt (“waar
is de grens tussen open en gesloten beslissingen”)
Benji vindt dat de voorzitter te impulsief is zoals bvb in aankopen.
Stijn merkt op dat er bij de verkiezingsspeech de nadruk lag op
transparantie, maar dat er heel veel dingen zijn waar niet over gepraat
wordt.
Elo zegt dat er op vlak van communicatie verbetering kan zijn: Als
Jeroen “ik ga dit doen” zegt, verwacht hij dat er mensen hem
tegenhouden als ze dat een slecht idee vinden (wat andere mensen
niet zo interpreteren).
Ilion: zaken worden niet altijd besproken met de relevante personen.

b. Aanstellen extra bestuursleden
Extra event: benji
opmerking benji zelf: er wordt niet veel gevraagd aan kernleden,dus hij neemt
meer initiatief nu
vandaar dat het logisch lijkt hem meer verantwoordelijkheid te geven
conclusie: Benji(Benjamin Coussaert) toegang geven tot de Zeus
documenten die te maken hebben met activiteiten.
PR: julien
Deze functie is al eens weggestemd, dus neen.

c. Open/gesloten vergaderingen
Discussie over de openheid van de vergaderingen. We merken op dat er op
volledig open vergaderingen veel ruis is.
In het vervolg zal op voorhand steeds de agenda online geplaatst worden,
indien leden vinden dat een van de puntjes ook de leden aangaat kunnen zij
vragen hier een open vergadering van te maken.
Indien dit niet gebeurd is de vergadering gesloten (Default)
d. Raam kapot
→ mail sturen naar dgfb om reparatie aan te vragen

e. Kredietsysteem
i.

nadelen
zeus zou in schulden staan bij zijn leden i.p.v. omgekeerd

ii.

voordelen
heel makkelijk in combinatie met tap
iets meer contant geld voor uiterste noodgevallen

iii.

Parameters
Bovenlimiet krediet: 100 EURO
Waarschuwingslimiet: 0 EURO
Absolute onderlimiet: 5 EURO

iv.

In werking vanaf
31januari , samen met tab

f.

Brainstorming subsidies

prioriteit
nieuwe tablet (500euro) (eventueel tweedehands tablet van Tom
voor 200EURO), maar de tablet is niet persé nodig, we wachten beter tot tap
in productie is om dit te evalueren

prioriteit 
andere tafels vervangen

prioriteit 
stoelen
 tweedehands zetel
 kleine zetel
 deftige printer
 zie ook wishlist
Voor 10 februari moeten we al een ok voorstel hebben van aankopen, we
mogen hierin ook een deel subsidies langs de kant zetten voor noodgevallen
e.d.

g. Hub organiseren voor google hashcode
i.

To do:
lokaal reserveren
promoten
opzetten op de dag zelf
(opmerking: rien bood aan te helpen)

7. trivia
a. Klein voorstel: netwerk printer aansluiten op zeven

