
Agenda vergadering 24/03/2022

:::spoiler Gitlab sync - sync-to: verslagen/21-22/2022-03-24.md :::

Aanwezigen: Maarten, Flynn, Jan-Pieter, Tibo, Bobby, Jasper, Francis

Algemeen

Volgende vergadering:

• Francis zijn haar ligt goed ~flynn

Kelder hervorming

[redacted]

AHAAHHAHAHA

Lustrum

Was nice

NERF FIGHT OPNIEUW, terminal is redelijk reserveerbaar

Sysadmin

servers staan nu op jasper zijn naam idpv nico.

Mattermost was down. Serverruimte zit vol. Vragen voor 50Gb extra opslag,
zodat we onze partitie kunnen uitbereiden.

Cleints liggen in DSA loggia. Nog gaan halen. Volgende week gaan halen.

Projecten

G2

Flynn Fixed

Hydra

Aanvraag vandaag @Flynn
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Stuw Codenight

Stuw Codenight, niet veel animo vanuit het bestuur. Ze mogen gerust zelf
posten op mm voor intresse.

OBUS

Werkt … Niet HAHAHAHHAHA

Zowel hard als solftware werkt nog niet, maar is fixbaar.

Events

6urenloop

Startuur in Brugge: 10u aan t’zand Vertrekken met auto om 9u15 aan de kelder.

Mensen die heen en terug moeten met zeus vervoer - Francis - Flynn - Ruben -
Sammy - Jasper - Jan - ? Robbe - ? Swamp

Aanwezigen - Tibo (eigen vervoer) - JP (eigen vervoer)

Afspraak aan de kelder om 8u30. - Francis. - Flynn - Jasper

Er wordt een auto gereserveerd voor sammy en ruben, hier kan 7 man in.
36€ + 14 parking.

Vervoer

Francis: auto voor gerief

Ruben: via degage, auto voor 7p mogelijk sochtends

Jan-Pieter: Auto voor peeps (vanaf 1u)

Swamp had ook vervoer.

Rest met de trei

Slapen

• swamp sturen of we daar kunnen crashen

Materiaal

Materiaal lijst maken.
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Vestjes

10 bannen

Mss zijn letters wel nice.

IT

Software

Batons: OK Stations: OK

TELRAAM: ? - switching source -

Visualisaties & monotoring oke.

De Server: - Loxsi en livesite deployen

HARDWARE

Bations: - OPladen

Stations: - Conectoren: OK - BAtterijen: 7

UPS-adapter naar router.

Pi voor livesite aan scherm.

Netwerk

Simpel netwerk voor ons

Maandag of dd codenight

Robbe fixed telraam

JAsper is hardare man

Event met aanwezigen

Karten lijkt voorkeur te hebben. We hebben 300€ budget.

Saterlite Sculpture

Nico moet antwoorden.
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Maybe Nerf Wars

OpenTTD avond

Verkiezingen

Communicatie Zeer belangrijk. Moet op voorhand. In de studententuin.

Géén Helios

Activiteit -> Patrick Foleys

MAARTEN IS VOORZITTER!!!! AHNEE PROJECT WOOPWOWP-
PWOWPWOWPWOWPWOWPWPWOWWWOOOOOOPWOWWWW-
WOOOOOOPPP

Pennning

Lustrum was goedkoper dan voorzien. Ongeveer 430€ aan kosten als allees
verrekend is. Dus er is nog geld over dat uitgegeven mag worden op events.

BV:

• Codenight Om TabTapTAPP te updaten.
• Aperetief hapjes tijdens de verkiezingen.
• Drinken tijdens verkiezingen.

Varia

Jan-Pieter: Nu is er niet meegedaan met de job beurs, mss is dat interessant
om nog eens te overwegen voor volgend jaar.

JP biedt frieten aan

francis heeft om 22u een deadline dus gaat ons ffkes skippen tijdens de vergader-
ing

Aardingsproblemen

Maarten voelt zich aangevallen
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