Bestuursvergadering 5
Datum: 11 februari 2019, 17:30
Locatie: Kelder 3
Aanwezig: Robbe, Timo, Arne, Wout, Jasper, Rien (voltallig bestuur)

Agenda
Goedkeuring agenda & verslag
Goed te keuren verslagen.
Financiën
•
•
•
•

Nieuw penningdocument (met meerdere sheets enal)
Stock geüpdated, mensen moeten hun dingen inscannen
Alle subsidies zijn gestort
Financiele status:
– Financieel verslag: €1330 aangevraagd

• We willen een 360° camera
• Mensen met schulden aanmanen die e betalen
Wat?

Hoeveel?

BANK
KASSA

€ 1.448,57
€ 368,12

TABSCHULD

€ (850,48)

TOTAAL

€ 966,21

Sysadmin
•
•
•
•
•

SlotmachIIn wordt aan gewerkt
TLS 1.3 breekt Hydra-iOS
We willen graag onze iOS-devices in de kelder houden (@timpy)
Ceneka.ugent.be redirect (met nginx) naar ceneka.be
Jasper wil oude legacy dingen wegsmijten, Rien supportert over zijn
schouder.
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•
•
•
•

Rien kijkt NOG ALTIJD voor Authenticatiedingen.
LXC op blade server werkt nu deftig.
We bekijken de “positionswitch” van Herbert en King
Backup-share aanvragen

Projecten
• G2 opnieuw opstarten
– vastleggen “herstart-datum”: ping Maxime woensdag TODO
• MOZAIC opkuisen
– nieuwe runtime (actor-based)
– UX dingen, style guide, <3 Isa
– Kleine interne competitie om druk te hebben (maar niet echt ‘publiek’)
• VEK dingk
– Niet als Zeus, misschien doorsturen naar leden?
– Eerst informeren wat ze exact willen, en dan zien
• Projecten archiveren?
– Is al een beetje gebeuren, niets speciaals
– We weten zelf wat er al dan niet werkt
• 12urenloop
– Niet nieuws begonnen (dus ook niets vooruitgang)
– Tleilaxu eens poken
• Hydra
–
–
–
–

Niko doet nog een jaartje verder <3
Maar wel nog altijd uiktijken naar nieuwe devs …
Zien wat Ufora geeft (en heeft)
Hydra codenight?

Events
• HTTPizza (21 februari)
– Promo vanavond (Poster, Zeussite, Facebook enal)
– Pi’s achterwegen (of enkel als AP)
– Zo snel mogelijk up en running krijgen
• Godot-les TODO
– Lijkt cool, doen
– Lorin
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– Datum prikken met Lorin
– Na paasvakantie
• CTF
–
–
–
–

Jasper, David & Rien
Er zijn al 3 challenges, zowel beginners als advanced
Competitie op moment zelf, maar wel open laten staan
Prijzen: sponsoren en al die shit
* Mogelijke sponsor: NVISO
* Tafel met prijzen (zo quiz achtig)
* Vooral om het low-key te houden enzo, voor ons eerste CTF
event
– donderdag 7 maart
– Ulyssis vragen om ook te komen
– Promo TODO
• OsmAnd GPS stem
– Ruben
– Zelf inspreken wordt hecktisch om te doen op een event (en luid)
– Misschien beter voor een blogpost? Pingen aan Ruben.
• LFS Talk/Install Party
– Jens
– Linux Reinstall-party
– We fixen nog een latere datum TODO
• Vlaamse Programmeerwedstrijd
– In Antwerpen blijkbaar
– Bus fixen: Arne
– Reservaties fixen (op voorhand en dag zelf)
• CodeKata
– Meer inschrijvingen fixen
– Drank en pizzas worden betaald door AE
Algemeen
• Whiteboard unfucken
– Arne is de unfucker van dienst
• Zeus WPI CTF team
– Jasper, Rien en David kijken eens.
• Google Drive -> git.zeus.gent/bestuur/drive
• Stemming #27
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– Mogen teams/hoe werkt dat/wat mag?
• MM-kanalen, specifiek ~zeus
– ~closedbestuur minder gebruiken (meer interactie
– ~zeus: enkel bestuur, en renamen naar ‘~zeus-announcements’
* Mattermore TODO
– student@zeus.ugent.be: naar alle zeus-studenten (voor vacatures
enzo), enkel eerstejaars automatisch
– opkuisen
• Ereleden/endorsement #22
– Mooier maken
– Eens deftig
• T-shirts/truien
– Jeroen was daarvoor kijken, en dingen waren raar
– T-shirts enal karoshi?
• Teambuilding
– Sushi eten
– Robbe pizza mama in Reet-e’ï
– Arne in Antwerpen koken
Volgende vergadering
Varia
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