
Zeus WPI - Vergadering 09/07/09

Aanwezig: Pieter De Baets, Nicolas Overloop, Jasper Van der Jeugt

1) Overdracht bestuur

DSA-formulier: Pieter schrijft nog in als 
webverantwoordelijke,

Bank: formulieren afhalen bij Argenta,
te ondertekenen door David, Thomas,

Sleutels:
Pieter, Nicolas, Jasper, Thomas, Harald, David

Statuten:
Doelstellingen zijn outdated, DICT biedt alle 

diensten aan.

Voorstel tot wijziging artikel 3:
"De vereniging richt zich tot geïnteresseerden in de informatica en 
onder hen de studenten van de UGent in het bijzonder. Ze stelt zich 
tot doel het aanbieden van activiteiten, lessen en faciliteiten in 
het informatica-vakgebied teneinde studenten kennis te laten maken 
met andere informatica-domeinen, buiten alle winstbejag om. 
Bovendien wil de vereniging studenten samenbrengen die werken rond 
deze activiteiten."

> Goed te keuren op volgende ledenvergadering

2) Infrastructuur
Netwerkplugs/Slot: Nicolas stuurt mail naar Guy Wauters

3) Begroting
- Subsidies via WVK

Nicolas is vice, subsidies++ :)
Vorig jaar €445 te gebruiken voor activiteiten / 

hardware (te zien bij DSA)

- Sponsoring
Relaties opbouwen met bedrijven dmv activiteiten, 

recruitment
> Sponsor strikken voor reeks van activiteiten
In ruil voor logo's op affiches

Kandidaten: Netlash, Openminds, Infinitize, Q-layer
> Contacteren met concept lessen + vragen om 

spreker?

- Aankopen
Projector + Projectiedoek (lenen van VVN)

4) Technisch 
- Zeus website

> Pieter zet Wordpress op tegen midden augustus
(Verslagen uploaden, nabije geschiedenis 

documenteren, Inschrijven via comments)
- Leden toevoegen proces



> Jasper documenteert
- Webcam
 > Jasper informeert bij blackskad
- Recruitment / Voor bedrijven

Bedrijven helpen aan vakantiejobbers
Leden kunnen inschrijven met lijst van skills

5) Activiteiten: steeds de woensdag

- Introductiedag: 18 september
Nicolas en Pieter bereiden presentatie voor
Flyerke maken: eind augustus maakt Pieter

- Ledenvergadering: 7 oktober
- Goedkeuring bestuur / aanpassing statuten
- Projecten: Zeus Refresh / Devteam / ...
- Voorstellen agenda / Vragen ideeën

- Zeus-events
> Uitnodigen om UGent-lokalen te gebruiken
- ArrrrCamp (16 oktober)
- Fosdem
- PHPBelgium (Pieter neemt contact op)
- ...

- Lezingen
- Software Security door Pieter Danhieux (Ernst & 

Young)
- Test Driven Development (Infinitize)
- Cloudcomputing (Q-layer)
> Nicolas contacteert Prof. Dawyndt om ook 2e en 3e 

bach uit te nodigen bij gastsprekers

- Reeksen
- Webdevelopment

- Introductie tot Ruby (Openminds)
- Website security (Ciri)
- Radiant
- PHP lessen
- CSS
- Agile development

- Sysadmin
- Adminavond (presentaties van 20 min)

- mailingsystemen
- rsnapshot

 - ugentnet (Rudy Gevaert - DICT)
- nieuw datacenter (Johan Van 

Camp)
- Datacenters (Kristof De Spiegeleir)

- Startups
- Juridische aspect (Prof Ir.Wetenschappen 

> David vragen)
 + info vragen VDAB met combinatie student
- Pitch-avond: (ex-)studenten stellen 



projecten voor
(samenwerken met Leuven?)

- Paul Graham / Joel Spolsky
- Vice capital funding (Kristof De 

Spiegeleir)

- Bedrijfsbezoek (Oud Zeus-leden? Samenwerken met Ceneka)
- Belgacom, via Sven van der Steene
> Nicolas contacteert Ceneka
> Pieter contacteert Sven

- Keuzevakkenmiddag: 
- voorstelling keuzevakken door studenten (einde vh 

jaar)
> Nicolas contacteert Stef
(in zelfde genre: inleiding vakoverschrijdend 

project)

- Vlaamse Programmeerwedstrijd: 17 maart in het Pand
Zeus maakt reclame en helpt voor vrijwilligers
Team afvaardigen
Blackskad? Uitleg geven + voorbeeldvragen

6)
- Homedirectory kuisen > Pieter stuut mails
- Cartman raid > adminavond
- Eigen diensten > links plaatsen naar andere sites / op 

aanvraag
- Password cyclen en syncen

7) Volgende vergadering
- maandag om 14u, Zeus kelder


