
Donderdag 31 januari 18.00 - Zeus Kelder 
  
Planning: 

○ Nieuwe financiële spreadsheet + balans opmaken (+ truienspreadsheet) 
○ VPW: voorbereidingsavonden 
○ Hydra: problemen?, algemene voortgang 
○ FOSDEM 
○ GIT-lessen? (Lijkt mij (Tom) zeker handig nu de UGent github er is en ik al 

heb gehoord dat het VOP ook via Github zal verlopen, veel interesse bij DICT 
ook) 

○ Hacking intro challange (in overleg met CenEka & Stijn (Pok op vtk irc))? 
○ Jaarplan voor WVK (Tom regelt dit) 
○ BlackBerry talk 

(http://us.blackberry.com/company/blackberry-academic-program.html) 
○ WeePee Telecom (http://weepeetelecom.eu/http://weepee.tv/ via Johan 

Meire, ex-Deloitte) zou graag eens iets organiseren samen met ons. Ze 
hebben redelijk wat technische kennis in-house dus kan wel interessant zijn. 

○ 12UL: Team up 
○ Tshirts voor 12UL / Zomer 
○ Apps for Ghent 3 
○ Red Bull 

  
Vergadering 
  
Fosdem: 
Zaterdag genoeg auto's, zondag nog 7 plaatsen tekort, dus mensen met de trein, 
Tom zal zorgen dat alles in orde komt, Zondag normaal gezien met de trein. 
5€ vragen per persoon voor de GO passen en bus tickets. 
  
Nieuwe financiële spreadsheet: 
Pieter V. legt het ons uit: pagina met totalen, besluit Tom vraagt aan zijn vader om 
geld binnen te brengen. 
Pieter V. heeft de kassa in orde gebracht. 
  
T-shirts: 
Kopen in groep, voor bv 12urenloop lopen we in zeus t-shirts, ooit ontwerp 
gemaakt, maar beter nieuw ontwerp want oud is niet zo goed. 
Voorkant Zeus Logo. Achterkant ?? 
Op 12urenloop alleen voor medewerkers. 
Jasper zal het ontwerpen. 
  
Hydra: 
iOS: deadline 11 februari 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fus.blackberry.com%2Fcompany%2Fblackberry-academic-program.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHATMs0m3uZl_npTMreMOaxGUQUzg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fweepeetelecom.eu%2Fhttp%3A%2F%2Fweepee.tv%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFYFNsyENJvXNJRar48vPmqbUz6fw


Nieuwe streaming library 
Filter mogelijkheden voor activiteiten en nieuws, belangrijk door DSA 
Android: deadline 18 februari 
  
Blackberry: geen promotie, deadline niet echt 
  
Windows Phone: nog geen deadline, maar Arya is aan het werken. 
  
API: deadline 1 februari, Toon zegt dat het wel lukt 
  
Presentatie door ons, tenzij Jochem het anders wilt. 
  
Werkgroep Hacking: 
1 februari om 16u, Tom en Pieter DB. 
Inleidende wedstrijd voor hacking. 
Prijzen en externe sponsoring, Deloitte enzo. 
  
12urenloop: 
Pieter DB. ict-leider, werken met zeus leden die alles doen, Pieter zal vergadering en 
aspecten uitleggen. 
Systeem werkte vorig jaar, nieuwe bluetooth chips 
Betere tools en betere visualisaties 
Betere camera's en andere dingen 
CvC opvolging Jasper zal het uitleggen aan Tom en Felix. 
  
Activiteiten: 

○ GIT-lessen: projecten SO2 en VOP ook. Best zo snel mogelijk. Week van 
18 februari, Jasper en Toon zijn lesgevers. Ook contact met lesgevers van 
de vakken die het zouden willen gebruiken. En ook tegen het DICT vragen 
aan of ze willen komen, en dingen willen sponsoren. PC-klassen reserveren. 
Inschrijvingen. 

○ Weepee telekom: uitleg over hoe ze werken, ziet er intressant uit. We 
moeten is met hun gaan praten. En wat zouden we vragen voor 
compensatie. Dat zij de receptie achteraf zouden sponsoren. Gewoon een 
sponsorcontract. Pieter DB. volg het op. 

○ GPGPU-programming: Sander verantwoordelijk en zal meer uitleg geven. 
○ VPW voorwedstrijd: Samen met Prof. Dawyndt, kijken of hun 

infrastructuur kunnen gebruiken. Pieter V. en Feliciaan. Afspraak met Prof. 
Dawyndt en Prof. Schrijvers maken. Eerst uitleg en daarna 2 of 3 kleine 
problemen. Daarna een werkende oplossing. In A3 doen. Datum test 
wedstrijd: week van 4 maart (liefst dinsdag). met prijs (boekenbon door 
MyCom misschien gesponsord). Prime vragen of ze willen meedoen. 

○ Apps for Ghent: wedstrijd van stad Gent, dit jaar ligt het beter, deelnemen 



als zeus (23 maart). Teamleider: Feliciaan. Nog aankonding maken. 
Aankondigen en mensen zoeken. 

○ Robots competitie: Aankonding + Zeus team, Jens vragen of hij het team 
wilt leiden. 

○ Apps for Faculteit Wetenschappen: 
○ VPW zelf: KDB of Prof. Vandewalle vragen voor de bus. Vragen of CenEka 

ook een bus kan vullen met ingenieurs. Promotie is belangrijk. Posters 
uithangen, en bussen uitzoeken. Vragen VTK of ze het willen posten, want 
VTK heeft aangeboden om al onze activiteiten aantekondigen. 

○ 12urenloop infomoment: 2de week, hier in de kelder. ICT-team van 5 
man. 10 man die willen komen. Pieter D., Toon, Felix en Jasper zijn core 
team. Videowall offertes zoeken, en camera's moeten beter zijn. Led wall 
zoeken.  

○ WVS: Linux voor beginners? 
○ Buitenlandse uitstap: Bezoeken Bletchley park, weekend in Juli. Denis gaat 

mee, en nanoc sponserd. 
  
Red Bull 
Die weten totaal niet waar ze mee bezig zijn, ze willen eigen studieruimte, en ze 
willen reservatie systeem maken. 
Verloning: Pieter D. heeft 2000€ gevraagd voor Zeus + RedBull. 
We gaan daarvoor een offerte maken 
  
Sponsoring 
Bruno 
  
Raspberry Pi 
Barcode scanner voor de drankjes 
  
Deur project 
We kunnen de deur niet altijd open laten, leuk project maar niet goed voor 
  
TODO: 
Sysadmins: laten werken, en alles indexeren. 
  
Bestuur volgend jaar 
Nieuwe mensen zeggen dat ze beter meedoen met de activiteiten. 
  
Volgende vergadering: 
WVS vergadering 
 


