
Bestuursvergadering 3:

Datum: 15/11/2016 - 11:24

Status: Gesloten
Aanwezigen: Volledig bestuur

Verslag vorige vergadering

• https://docs.google.com/document/d/1jkU6QhQaLyaTfYlQn7pme3w_eDDl72SIWXqf9FI5HXk/

Financiën

• Gala-recap
– Factuur chris union?

• LAN-recap
– Factuur drankstock volgende week

• UNIXstickers in orde? Nee: davit, michilus en felix moeten nog betalen

Sysadmin

• Dingen lijken kapot, zo kapot
– Verne naar de kloten -> RAID?

• Migratie naar adams hoort te beginnen
• Materiaal nodig? Nuwp
• 8 usb terug?
• Ceneka: site is kak
• Security issues gefixt
• Userdirs: permission issues
• Elo gaat op jeroen gaan staan
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Activiteiten

• Gala-recap

– GROOT SUCCES
– Oud-leden: vroeger beginnen uitnodigen, publieke gastlijst, geen

publiek fb-event
– Opkuis beter regelen (+25h codeday)
– Lustrumweken zijn lastig
– Elo gaat op jeroen gaan staan

• LAN-recap

– Trechterzaal beter dan podiumzaal
– Fuck tape
– Bandjesprinter is superhandig of ZEUS STEMPEL kopen
– Iets te laat klaar, minder yolo’en

• 25u-codenight-recap

– Elo heeft vreselijke ideeën lorin oook
– Isaura ook
– Mensen zijn effectief tot ‘s ochtends gebleven, tot ‘s middags zelf
– Lijst van to do’s voor codenight was wel handig geweest
– “Mensen maken foutjes, Ik voornamelijk” ~Don

• PRIME-spelletjes avond recap

– TOP, veel volk, weinig Zeus’ers
– Voor herhaling vatbaar, coole spelletjes
– Spelletjes kopen: 50 euro dit jaar? Niet subsidieerbaar, niet dezelfde

spelletjes van Prime tho

• Zeus ontspanningsavond planning

– Kelder of V lokaal? V3 reserveren, just to be sure
– Intern houden? Zeusvriendjes
– Kinda een quiz, ma nerdier

• E&F planning

– Poster: elo doet dingen
– A3 reserveren
– Opdrachten maken

• Pannenkoeken en jenevercodenight planning

– Jeroen: doodle maken
– Jenever gaan halen bij dhont

• Hashcode challenge planning

– Hub is geregistreerd
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– Elo gaat op jeroen gaan staan

• Httpizza planning

– Ruben moet een datum vastleggen?
1. Wij moeten een aantal voorstellen geven

1. Week van 23 februari is hashcode challenge
2. Week van 6 maart is bottlebats intro
3. 3e of 4e week (27-28 februari, 1 maart)

– Kan vrij groot worden, 3 jaren worden uitgenodigd door ruben
1. Goed voorbereiden

1. Stekkerdozen meenemen en permanentie on standby voor de
elektriek terug aan te krijgen

2. Stekkerdozen tafel per tafel insteken om stroomsurge te ver-
mijden

2. Tweede semester zit vol grote evenementen
1. Hashcode
2. Httpizza
3. Bottlebats
4. Lightningtalks

– 250 euro subsidies aangevraagd door ruben bij de werkgroep
1. Integraal besteden aan de pizzas?

1. Pizza verkopen per slice
2. Pizzas op voorhand bestellen, niet met orders werken

Projecten updates

• Hydra

– Vergadering Femke(epurse/maaltijdmenu)
1. Femke gaat ons verwittigen als de pagina veranderd wordt
2. Femke gaat voorleggen om een epurse API te maken voor hydra

(feest)
3. Hydra ging kapot omdat ze een empty list element hadden bij

de groeten op iedere maandag (NullPointerException)
4. Wout wil machine learning

– Mail Facultaire Studentenraad van de ComWet
1. Samenwerken met communicatiewetenschappers voor hydra

promo
2. Subsidies vrijhouden voor volgend belastingsjaar om promoma-

teriaal te kopen
– Eventueel GSR sponsoring van Hydra
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• Gandalf & Payconiq

– Niemand werkt hieraan (TIS TE SAAI EN TE GROOT STUUR
HULP)

1. Negeer Tom zijn rewrite?
2. Benji ging evt. Codesprinten met Davit en Illion

1. Wout stelt voor om relaties af te schaffen

• Zeussite

– “Tis cool” ~Wout
– Events die al gepasseerd zijn blijven staan op de frontpage als up-

coming event
1. Anders is dat stuk gewoon leeg, en das ook nie cool
2. HERDESIGN FRONTPAGE

– Blogposts gebeuren niet (oeps)
1. 25 jaar zeus post
2. Linux post
3. SKO post
4. Fuck taalconsistentie in posts

– Feliciaan spreekt vreemd
– “Reading time” feature is ‘relatief OK’ ~Don

• ZeusWPI

– ZeusWPI doet zijn Job
1. Security is fantastisch
2. Absoluut niets mis met security
3. Simpele authenticatie

– Wout wilt fotoalbums

Discussiepunten

• Netheid kelder

– GRUUTE KUIS
– Afval-awareness campagne

• Opslagruimte plafond: eerst opruimen
• Ereleden

– https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cNyYGAqYX9Oui2D7MfCo55sGCdIN4PYOF1S98uAESV4/edit
– Rien is bezig met een fancy shmancy certificaat
– We gaan ereleden per kalenderjaar doen, maar opstart in september

• No vaping @kelder: akkoord
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• OpenKnowledge / Apps For Ghent: open data in education, past binnen
ethiek van Zeus, codesprint: Hydra?

• Grote schulden
• Geld uitgeven:

– 650 euro te besteden
– Kabels (124.22)

1. Eurostekkers + dominos 50 (48.90)
2. Kabels speakers 20 (11.95)
3. Ethernetkables met aangegoten kopjes 50 (61.80)

– Flyer.be
1. Stickers 100 (104,42)
2. raamsticker 50
3. Zeus stempel 10 (35.09)

– Moderne switches 300 (274.3)
– laserjet (zwart/wit) 100 (69.99)

Trivia

• TEAMBUILDING AKA ETEN AKA DRINKEN

– Elo heeft met haar hoofd tegen een muur gelopen op de gala avond
– Dinsdag of donderdag

1. Fuck Wout
– Maandag of Woensdag

1. Fuck Elo
– ANDERS GEWOON ZONDAGAVOND?

1. Fuck Rien
– SUSHI???
– Elo wilt eten, niet drinken
– Rien wilt eten en drinken
– Wout is geen voorzitter meer ofzo (MOTIE VAN WANTROUWEN

DOOR ELO DON EN RIEN)
1. Wout heeft het lief van elo verkracht blijkbaar
2. Er is een ernstige voorzitter kandidaat

1. Frank?
2. Jos

– Gedichten moeten niet rijmen
1. Maak Zeus Great Again

– Iets van atoombommen en kakkerlakken
– WOUT ZAT OP AIRBNB IN LISSABON EN ER WAREN

KAKKERLAKKEN
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1. BLIJF VAN MIJN VERSLAG
2. MOTIE VAN WANTROUWEN TEGEN JEROEN
3. ELO TROUWT JEROEN WAN
4. ELO STAAT ER OP DAT DE VERGADERING AFGES-

LOTEN IS

Vrij moment
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