
Huishoudelijk Reglement 



Dit is het huishoudelijk reglement van ColoClue, een fijne vereniging om meer te leren over het internet! 
In het huishoudelijk reglement vind je meer informatie over hoe bepaalde zaken geregeld worden waar je 
rekening mee moet houden. 

1. Typen leden

basisleden 

Wie lid wordt van ColoClue, wordt automatisch basislid. Als basislid kun je in contact komen met de 
andere leden via de mailinglist, via IRC of op onze evenementen. Het is een uitgelezen gelegenheid om 
meer te leren over het internet, of om juist je kennis te delen. 

cololeden 

Wie ook een of meerdere machines op het internet wil draaien in het ColoClue-netwerk moet eerst cololid 
worden. Cololeden kunnen gebruik maken van de internet-resources van de vereniging: zij mogen een 
machine ophangen en kunnen voor die machine IP-adressen krijgen. Ook andere technische 
mogelijkheden (zoals bijvoorbeeld LIR-sponsoring van resources) zijn alleen beschikbaar voor cololeden. 

Voor basisleden die een machine op willen hangen geldt dus dat zij eerst cololid moeten worden. Alleen 
het bestuur kan basisleden omzetten naar cololeden. Om in aanmerking te komen voor deze omzetting 
van basis- naar cololid zijn er meerdere mogelijkheden. 

Een lid dat reeds de status van cololid heeft kan een basislid voordragen voor het cololidmaatschap. Het 
bestuur besluit hier binnen een periode van zes weken over, waarbij een negatief besluit altijd schriftelijk 
onderbouwd wordt. Het bestaande cololid staat in voor de kennis en kunde van het nieuwe lid, en is in de 
eerste periode mentor van het nieuwe lid, wat inhoudt dat hij of zij het nieuwe lid zal ondersteunen bij de 
eerste vragen en helpt wegwijs maken binnen de vereniging. 

Wanneer een basislid geen cololeden binnen de vereniging kent die hem of haar zouden kunnen 
voordragen voor cololidmaatschap, kan het basislid het bestuur hier direct om vragen. Het bestuur zal 
zulke aanvragen individueel behandelen, waarbij het kan kijken naar onder andere deelname aan open 
source-projecten of andere significante bijdragen aan de internet gemeenschap. Indien het bestuur 
besluit het basislid inderdaad cololid te maken, zal een van de bestuursleden de functie van mentor op 
zich nemen. 



2. Bijzondere leden

Naast de twee genoemde typen leden zijn er nog een aantal extra typen. 

ereleden 

Leden die zich in het verleden hebben ingezet voor de vereniging kunnen door de ALV worden 
voorgedragen als erelid. Hiermee wordt hun inzet extra gewaardeerd. Ook zijn zij vrijgesteld van het 
betalen van de jaarcontributie. Ereleden kunnen zowel basisleden als cololeden zijn. 

bestuursleden 

Vanuit het ledenbestand kunnen leden opstaan die zich bezighouden met het dagelijks bestuur van de 
vereniging. Na verkozen te worden door de ALV, zijn zij dan officieel bestuurslid. Dit zijn de mensen bij wie 
je terecht kunt voor je vragen over de vereniging of je lidmaatschap. Bestuurslid kun je alleen worden als 
je cololid bent. 

commissieleden 

Tot slot kent de vereniging een aantal commissies. Dit zijn: 

• de feestcommissie 
• de pluggerscommissie 
• de netwerkcommissie 

Van de pluggerscommissie en de netwerkcommissie kun je alleen lid worden als je cololid bent. De 
feestcommissie kan bestaan uit zowel cololeden als basisleden. 

De feestcommissie is verantwoordelijk voor de organisatie van de sociale evenementen van de 
vereniging. Barbecue, ALV of borrel; als het gezellig is, is de feestcommissie er bij betrokken. 

De pluggerscommissie is verantwoordelijk voor de fysieke toestand van onze racks in de datacenters 
waar we apparatuur hebben hangen. Daartoe helpt deze commissie cololeden bij het ophangen van hun 
eerste machine in het datacenter, hierbij wordt uitgelegd hoe het rack ingericht is en waar je aan moet 
denken als je bezig bent met de appartuur in de racks. 

De netwerkcommissie is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen op het netwerk van de vereniging. Zij 
verzorgen de verbindingen van de machines van leden, tussen de locaties en van onze routers naar de 
rest van het internet. Ook kun je bij hen terecht voor internet resources voor je machine. Dus als je een 
interessante constructie wilt bouwen, kun je dit overleggen met de leden van deze commissie. 



3. Netwerken in de sociale zin van het woord


ColoClue is eerst en vooral een sociale vereniging. Je kunt hier netwerken met mensen uit verschillende 
omgevingen die allemaal een interesse in internet-hosting delen. Hiervoor heeft de vereniging een 
mailinglist, colo@coloclue.net, waar je je als lid op kunt abonneren; we hebben een IRC-kanaal waar 
leden met elkaar kunnen chatten (#coloclue op IRCnet), maar we hebben ook een aantal evenementen 
waar leden van harte uitgenodigd zijn. Dit alles staat open voor zowel basis- als cololeden. 

ALV 

In het eerste kwartaal is de algemene ledenvergadering. Hier wordt de financiële situatie van de 
vereniging besproken, het bestuur verkozen en andere zaken behandeld. Leden hebben hier echt 
inspraak in het reilen en zeilen! Aansluitend is er een borrel waar ideeën besproken en uitgewerkt kunnen 
worden. 

ClueBBQ 

Tegen het eind van de zomervakantie organiseren we een barbecue, waar we onder het genot van een 
hapje en een drankje uitgebreid kunnen kletsen over technische en niet-technische zaken. Ook partners 
zijn hier van harte welkom. Heeft je partner al andere plannen, neem dan gerust een geïnteresseerde 
vriend / tante / buurman of collega mee - iedereen is welkom, zolang men maar volwassen is (>18). 

ColoClue Presents 

Zo richting het eind van het jaar organiseren we ColoClue Presents. Hier moet je wezen als je wat wil 
opsteken over de nieuwste ontwikkelingen op netwerkgebied, over hoe je je eigen pcb (Printed Circuit 
Board) ontwerpt, de laatste politieke ontwikkelingen op technisch gebied of hoe je software schaalbaar 
maakt. 



4. Hosten van een machine

Voor de cololeden hebben we de mogelijkheid om een machine op te hangen in een van onze 
datacenters. Bij alle punten geldt: als je twijfelt, vraag dan het bestuur! 

Hardware 

Alleen 19" rack-mountable apparatuur is toegestaan. Deze moet los van andere machines in het rack 
kunnen hangen (en dus niet op de onderbuur steunen). Als je zelf je machine in elkaar wil schroeven van 
onderdelen die je bijelkaar hebt gezocht is het dus van belang dat je een geschikte serverkast gebruikt; 
liefst een met een rail-kit. Houd er echter rekening mee dat het niet de bedoeling is dat je hiervoor je 
soldeerbout warm stookt. Om verzekeringstechnische redenen kunnen we zelf-gesoldeerde constructies 
niet toestaan. Hierbij heeft het bestuur te allen tijde het recht om machines te weigeren. 

Rackspace 

De racks zijn standaard 19 inch server racks, 120 cm diep. Rails moeten uitschuifbaar zijn tot 74 cm. Houd 
het rack netjes: leg geen losse onderdelen op jouw machine of die van een ander; werk kabels horizontaal 
weg naar de spijlen van het rack (gebruik hiervoor klittenband), wees voorzichtig met de machines van 
andere leden en zorg dat de racks goed afgesloten worden (voor en achter) als je klaar bent met je 
werkzaamheden. Kabels in de racks worden door de vereniging op voorraad gehouden. Als je kabels niet 
meer gebruikt ruim deze dan ook weer op waar je ze vandaan hebt. 

Besturingssysteem / overige software 

Het is als lid je eigen verantwoordelijkheid om zorg te dragen voor de beveiliging van je machine. Denk 
hieraan bij de keuze van je besturingssysteem en de software die je gaat draaien. In principe zijn alle 
soorten software toegestaan, maar iets wat courant is en up-to-date gehouden wordt maakt het 
eenvoudiger om je machine veilig te houden. Als lid ben je verantwoordelijk voor eventuele licenties. 

Services 

Voor services geldt een vergelijkbaar verhaal: zorg ervoor dat je het veilig kunt houden. Omdat IRC 
servers historisch een geliefd doelwit van DDoS'ers zijn, is het niet toegestaan een IRC server te draaien 
binnen het ColoClue-netwerk. Andere zaken die abuse veroorzaken (open proxies, open mail relays, 
slecht geconfigureerde NTP servers, etc) zijn in beginsel niet verboden, maar vallen onder het 
kapstokartikel "veroorzaak geen abuse". 



5. Financiën


Het draaien van de vereniging brengt natuurlijk de nodige kosten met zich mee. Deze worden gedragen 
door de leden. Alle kosten die aan leden worden doorberekend zijn inclusief BTW. Het is van belang dat 
het bestuur te allen tijde contact met je kan opnemen. Zorg er dus voor dat je bij verhuizen of het 
aannemen van een nieuw telefoonnummer dit ook doorgeeft aan het bestuur. 

Jaarlidmaatschap 

Het jaarlidmaatschap van de vereniging wordt elk jaar in januari in rekening gebracht. Dit betaal je voor 
het hele jaar vooruit. In het jaar waarin je lid wordt, betaal je naar rato het aantal maanden dat nog in het 
jaar te gaan is. De kosten van het jaarlidmaatschap bedragen 60 euro per jaar. 

Rekenvoorbeeld: Stel je wordt lid op 1 april. Er is dan nog negen maanden te gaan in het jaar. Je betaalt 
dan dus 45 euro aan jaarlidmaatschap voor de rest van het jaar. 

Kosten van je eventuele machine 

De kosten van je machine bestaan uit de stroom die je machine verbruikt, deze wordt maandelijks 
achteraf in rekening gebracht plus de kosten voor het hosten van je machine (denk hierbij aan de 
rackspace, de netwerk-, stroom- en OOB-management poort en het dataverkeer). Deze betaal je in de 
maand waarin je de kosten maakt. 

Het basisbedrag is 20 euro per maand. Hiervoor krijg je een stroompoort, een 1 gigabit ethernet 
netwerkpoort, een out-of-band oplossing (er zijn verschillende opties voor OOB-toegang) en 1U of 2U aan 
rackspace. Extra netwerkpoorten, OOB-toegang of Us kosten 5 euro per maand; het is niet mogelijk een 
extra stroompoort af te nemen, anders dan weer 20 euro per maand te betalen. Netwerkverkeer kost 
niets extra en is in principe ongelimiteerd (met dien verstande dat de vereniging niet mag lijden onder 
het verkeer van een lid). 

Daar bovenop betaal je een bedrag per kWh dat je machine verbruikt. Dat kost je 0.4168 euro per kWh. 
Deze kosten worden door de vereniging gemeten en achteraf in rekening gebracht: je betaalt in juni dus 
de stroomkosten van mei. 

Overige kosten (RIPE, remote hands, ...) 

Wanneer de vereniging extra kosten maakt voor een lid, worden deze een op een aan het lid 
doorberekend. Verder kan het voorkomen dat de vereniging oude hardware ter verkoop aan de leden 
aanbiedt, of dat er andere zaken verkocht worden (denk hierbij bijvoorbeeld aan ColoClue merchandise, 
zoals polo's). Al deze kosten worden met de maandelijkse contributiemails verrekend. 

Betalen 

In het begin van de maand stuurt de penningmeester een contributiemail naar de leden die wat te 
betalen hebben. Je wordt verzocht het bedrag binnen twee weken te betalen door dit over te maken naar 
de rekening van de vereniging: NL46 INGB 0009 5926 86 (BIC: INGBNL2A) 

Automatische incasso 

De voordeligste manier voor de vereniging om je contributie te betalen is ook meteen de makkelijkste 
voor jou: je kunt de vereniging een machtiging geven voor automatische incasso van het openstaande 



bedrag. Bij een incasso heb je het recht om het geïncasseerde bedrag te storneren; de bank doet dit 
automatisch als je onvoldoende saldo op je rekening hebt staan. Bij onenigheid over het te betalen 
bedrag vragen we je zo spoedig mogelijk contact op te nemen met het bestuur zodat we hier samen naar 
kunnen kijken. Door te storneren vervalt de betalingsverplichting niet. 

Als de vereniging in een jaar twaalf keer zonder storneren heeft kunnen incasseren, krijg je het volgende 
jaar tien euro korting op het jaarlidmaatschap. 

Te laat (of niet) betaald 

Als je een betaling mist zal de penningmeester dit bij de volgende contributierun oppikken. Krijg je een 
nieuwe contributiemail, dan wordt daar automatisch het openstaande bedrag bij opgeteld. Wie 
tweemaal de betaling mist wordt door het bestuur vriendelijk doch dringend verzocht zo snel mogelijk te 
betalen. Na drie gemiste betalingen houdt het bestuur zich het recht voor om je machine uit te zetten om 
zo het financiële risico voor de vereniging (en daarmee ook de andere leden) te beperken. 

In uitzonderlijke gevallen kan het bestuur een incassobureau inschakelen. Dit is echter een laatste 
redmiddel, neem altijd contact op met het bestuur indien er een probleem is met het betalen van je 
openstaande bedrag. We zullen hier dan samen naar kijken en proberen een oplossing te vinden. 



6. Abuse

Van de leden wordt verwacht dat zij geen abuse veroorzaken; daarmee is het versturen van spam of het 
uitvoeren van (D)DoS aanvallen sowieso uit den boze, maar ook andere vormen van abuse zijn niet 
toegestaan. Onderdeel hiervan is echter ook het goed beheren van je machine, software up-to-date 
houden en het zorgen voor een veilige configuratie. Wanneer je machine door derden misbruikt wordt 
(bijvoorbeeld door een website waar anderen misbruik van kunnen maken door mails te versturen, of 
door een dienst te draaien die voor amplification attacks gebruikt kan worden), word jij daar door de 
vereniging op aangesproken: dit moet je dus zien te voorkomen. 

Wanneer er onverhoopt toch een abusemelding binnenkomt voor je machine zal het bestuur dit aan jou 
doorgeven. Het verzoek is dan op korte termijn het probleem weg te nemen en te zorgen dat het niet 
weer gebeurt. Vervolgens graag even een terugkoppeling naar het bestuur met wat er aan de hand was 
en hoe je het hebt opgelost. Het bestuur zal (waar nodig) de klager inlichten. 

7. Gedrag online en offline

Het doel van de vereniging, kennis delen over internethosting, werkt het best in een vriendschappelijke, 
cooperatieve en inclusieve omgeving: dit zorgt voor een prettige ervaring voor alle leden. Houd dus 
rekening met een ander. 

Het is ook onze gemeenschappelijke verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat iedereen zich 
thuisvoelt binnen de vereniging. Dus als lid ben jij hier ook persoonlijk verantwoordelijk voor, wat 
inhoudt dat als je gedrag ervaart of observeert wat tegen deze principes ingaat, dat je daar dan wat van 
zegt: vraag de betrokkene te stoppen met zijn of haar gedrag en leg uit waarom. Als het gedrag aanhoudt, 
of als je jezelf liever niet publiek uit, neem dan contact op met een van de bestuursleden. Het bestuur zal 
dan passende maatregelen nemen. 

8. Sancties

Overtredingen van dit huishoudelijk reglement kunnen leiden tot sancties opgelegd door het bestuur. 
Afhankelijk van de ernst en de aard van de overtreding worden passende maatregelen genomen. 
Sancties worden naar omstandigheden aangepast; in het uiterste geval kan schorsing of royement 
volgen. 

9. Slotbepalingen

• in geval van vertalingen van deze reglementen is de Nederlandstalige versie altijd leidend 
• bij twijfel, of in gevallen waarin dit reglement niet voorziet of onduidelijk of tegenstrijdig is, beslist het 

bestuur 
• de statuten gaan te allen tijde voor op deze reglementen 
• dit huishoudelijk reglement trad in werking op 16 maart 2019, na goedkeuring in de algemene 

ledenvergadering van die dag 


