Verslag vergadering 17/9/2006 (deel3)

Kick off
Osmo en Dobbie nemen een shift van 19u-2u. Ze vragen ook aan de andere wetenshapskrijngen of er iets wordt gedaan en wat.

Eerste fuif
Prijs
• VVK: leden 1 euro, niet-leden 2 euro
• ADD: leden 2 euro, niet-leden 3 euro

Affiche en toegangskaarten
• Affiche moet aangevuld worden (SPONSORS HIER is wel origineel maar de sponsors
zelf zullen er wss niet gelukkig mee zijn), bovendien moet er ook nog een vermelding
van het gratis vat op om 23u. Akke vraagt aan Acco of dat nog kan tegen het einde
van de week en doet anders de affiche bij reproduct.
• De toegangskaarten zijn al besteld.
• Er moet nieuwe inkt worden aangekocht voor het stempelkussen. Osmo passert
daarvoor eens bij Acco

SABAM
We betalen het niet. We houden wel dat papier klaar dat je nog kan invullen op de avond
zelf. Moest SABAM toch komen kijken die avond is het iedereen ten zeerste aangeraden
niets te ondertekenen!!! Er staat daarover nl niets in de wet. We moeten eens langsgaan
bij de juridische dienst van de UGent om te vragen hoe dat nu eigenlijk zit.

Eerste Cantus
Affiche: Polle heeft de affiche al gemaakt en doorgestuurd, zeer flink!
Prijs: 10 euro.
Schachtencodex: Maken en doorsturen naar Acco, moet tegen woensdag gebeuren.

WWW
• In de prijs die 60 euro bedraagt zit zoals elk jaar alles in behalve de drank. We
kunnen 38 mensen in een bed laten slapen, maar moesten er nog meer mee willen
kan het praesidium altijd zelf een luchtmatras meebrengen.
• Op de speech moet er meteen veel reclame gemaakt worden. We moeten er vroeg
mee beginnen, want vorig jaar was het een beetje te laat.
• Dit jaar werken we rond een thema.

Nacht der wetenschappen
• Concept: we zouden dit jaar met alle wetenschapskringen samen een fuif geven in
de Vooruit.
• Risico: we nemen als kleine kring een risico om zoı̈ets grootschalig te organiseren,
maar in samewerking met de andere vier kringen is het normaal gezien wel haalbaar.
Indien één kring zich terugtrekt zal het niet meer doorgaan en wordt gewoon het
concept van vorig jaar terug gehanteerd.
• Voordelen van de vooruit: Met deze fuif trekken we volk aan dat niet noodzakelijk
van studentenkringen houdt, maar gewoon mensen die graag naar een fuif in de
vooruit komen. Bovendien krijgen we veel korting op de drank.
• Kostenraming: zie Osmo en Akke. .
• Muziek: Er wordt door Dobbie en Lukas gezocht naar DJ’s die verschillende genres
kunnen draaien om het concept van drank voor klank uit te voeren. Hierbij moeten
de kopers een bepaald soort bonnetjes kopen als ze willen dat er een bepaald genre
van muziek gedraaid wordt.
• Maandag 18/9 vergadering voor NdW. Akke en Dobbie houden ons op de hoogte.

Algemene Vergadering van FK
Op maandag 18/9 om 20u. We vragen 300 fk-kaarten aan voor bij de lidkaarten en 15
gidsen voor elk lid van het praesidium. En Dobbie maakt haar nog eens kwaad omdat we
ons geld nog niet hebben teruggekregen.

Rondvraag
• Webteam moet de rechten opkuisen van IRC-kanaal.
• Nico mailt naar cultuurs van wetenschapskringen om te zien of zij naar het theater
willen.
• Cd mailt naar lintenmaker om te vragen hoeveel een nieuw cantorlint kost.
• Iris zorgt voor kluttergeld op de intro-dag.

