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Nieuwsbrief # 20 – januari 2013
Uitgave van de HCC Robotica club

Beste lezer,
Hierbij de electronische Nieuwsbrief.
Veel leesplezier.
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Agenda HCC!Robotica tot en met april 2013

Overige activiteiten:
19 jan
RobotMC: Maandelijkse bijeenkomst in het Nayer Instituut
16 febr
RobotMC: Maandelijkse bijeenkomst in het Nayer Instituut
23 mrt
RobotMC: Maandelijkse bijeenkomst in het Nayer Instituut
13 april
RoboCup Junior. NK bij de TU Delft
ALV tijdens de bijeenkomst in februari a.s.
Hierbij nodigt het bestuur de leden van de HCC!Robotica uit voor de ALV 2013.
Aanvang:
2 februari 2013 om 11.00 uur
Plaats:
Dorpshuis De Dissel in Hooglanderveen
Agenda
• Opening voorzitter
• Vaststellen aanvullende agendapunten
• Verslag ALV 2012
• Ingekomen stukken
• Enkele punten uit het jaarverslag 2012
• Verslag penningmeester
• Verkiezing bestuur: voorstellen kandidaten , décharge van het huidige
bestuur, benoeming bestuursleden
• Activiteiten 2013- resultaten van de Brainstormsessie
• Rondvraag
• Sluiting
20 feb. a.s. zijn de stukken te vinden op de website: download's, clubnieuws, 2013
Deelnemen aan de verkiezing van het bestuur is voorbehouden aan de HCC leden.
HCC leden worden dan ook verzocht hun HCC lidmaatschapspas mee te nemen
Leden die zich geroepen voelen voor een bestuursfunctie worden
verzocht dit kenbaar te maken aan onze voorzitter.
Het huidige bestuur stelt zich beschikbaar.

hccrobotica.nl

Maandelijkse bijeenkomst in de Dissel tevens ALV
Maandelijkse bijeenkomst in de Dissel
Maandelijkse bijeenkomst in de Dissel

groups.google.nl/group/hcc_robotmc

2 febr
2 maart
6 april

Robobits #60
Half maart hoopt
Henk weer een
redelijke
hoeveelheid
kopij te hebben
voor de Robobits
#60.
Deadline kopij
zaterdag 16 mrt.
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Brainstormsessie
De brainstormsessie gehouden op de
afgelopen bijeenkomst heeft niet alleen
een redelijk aantal “onderwerpen”
opgeleverd, maar verheugend is dat
voor de genoemde onderwerpen
zich ook een groot aantal leden
verantwoordelijk gesteld hebben. Kijk
maar op de foto rechts, daar hebben de
deelnemers middels rode en gele stickers
aangegeven waaraan ze willen
meewerken.

Hier een overzicht van de onderwerpen die door de aanwezigen
aangedragen werden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Instellen redactie Robobits
Aanpassen/uitbreiden/verdiepen Roborama opdrachten
Betere opvang nieuwe leden
“Ontwikkelen”/samenstellen standaard robotkit
Nieuw (gezamenlijk) robot project
PET: aanspreekpunt tijdens bijeenkomsten
Aandacht voor nieuwe ontwikkelingen: mbed/Raspberry PI
Vervolg FEZ workshop
Modden van (aangekochte) robots
Binnenhalen presentaties door leden of externe sprekers
Website/forum aanpassen

KDP
Tijdens de afgelopen bijeenkomst is er ivm de Brainstorm_sessie geen KDP geweest.
Het zal een beetje van de ALV afhangen of er in de bijeenkomst in februari tijd overblijft voor een KDP
sessie (onderwerp: vervolg datalogging).

Kontakt Nieuwsbrief: Rien van Harmelen, secretaris HCC Robotica.

r.van.harmelen@hetnet.nl

