
Verslag vergadering 17/9/2006 (deel1)

Aanwezig: Dobbie, Iris, Osmo, Sven, Lukas, Akke, CD, Propolis, Peter, Bart, Lotte,
Bram

Introductiedag

Dagklapper

• 9u15: Praesidium is aanwezig in de Ledeganck(iedereen behalve de cursussen die
blijven in s9 om de laatste zaken in orde te brengen.)

• 9u30: In de Ledeganck wordt een speech gegeven door decaan ed.

• Na de speech: de eerstejaars worden van de ledeganck naar s9 en s2 begeleid via
de bank.

• Aangekomen aan de Sterre: De eerstejaars krijgen per richting nogmaals een
speech van de van de proffen van dienst. Daarna krijgen ze ook van ons nog een speech.

• Rond 12u of 13u: Alle kindjes worden naar A3 gebracht en krijgen van ons broodjes.

• Tijdens het eten: Kunnen de kindjes hun cursuspakketjes kopen.

• Rond 14u: Zoekspel op de Sterre om de omgeving te leren kennen.

• Rond 15u: Begin gratis vat.

Transport van Ledeganck naar Sterre

• Met de fiets: Sven, Akke, Dobbie, Peter

• Te voet: Iris, Cd, Bart, Lotte

• Eerst naar de bank: we passeren eerst langs de bank zodat de eerstejaars het geld
voor de cursussen kunnen ophalen. Aan het station is een bankautomaat en dan nog
een fortis, maar weet niet meer precies waar die is of wie waar naartoe moet.



• Bij aankomst aan de Sterre: worden de studenten in 2 groepen verdeeld:wiskunde
en informatica worden naar s9 gebracht en de fysica naar s2

Verkoop lidkaarten

We wachten de studenten op bij de deur en blokkeren de ingang met tafels zodat ze bijna
verplicht zijn om een lidkaart te kopen. De tafels worden geplaatst voor de ingangen van A0
en A1. Dit gebeurt door Nico, Lukas, Bram , Iris, Sven, david en Jessie onder leiding van
onze evil penning Iris. De verkoop van de lidkaarten en het invullen ervan gebeurt op twee
aparte tafels om opstroppingen te vermijden. Op de tafel waar het invullen gebeurt staat
een doos waar ze het deel dat voor ons bedoeld is kunnen insteken. Bij de lidkaart krijgen
ze: een promopakket van Guido, een fk-kaart en een Guidogids. Kost van de lidkaarten is
nog steeds 10 euro.

Onze Speeches

Het is de bedoeling dat de speechers deze week eens samenzitten om te bespreken wat er
moet gezegd worden. Een zeer belangrijke zaak is dat iedereen traag en duidelijk spreekt
(cfr. Dobbie haar imitatie van Limburgs op de cantus;-p). Interessant is misschien om ook
in de speeches de buslijnen naar de Overpoort te vermelden.

• Wiskunde: Lotte en Peter.

• Fysica: Dobbie en Cd.

• Informatica: Bart, Osmo en Akke

De broodjes

Aankoop van de broodjes gebeurt in de Smul. Bart en Osmo houden zich bezig met de
bestelling ervan en vragen naar voordeligste formule. Vraag ook of de broodjes geleverd
kunnen worden. We kopen 160 broodjes aan en vier soorten:

• Kaas

• Hesp

• Smos

• Preparé

Berekent volgens de wetten van de hogere wiskunde zijn dat dus 40 broodjes van elke soort.
Indien we de dag zelf zien dat er veel te veel eerstejaars zijn bestellen we nog broodjes bij.
we verkopen de broodjes aan 2 euro.



Cursusverkoop

Tijdens het eten worden er dus cursussen verkocht:

• Wiskunde: Iris, Peter en Jessie.

• Fysica: Cd, Bram, David.

• Informatica: Osmo, Lukas en Bart.

• Zakjes aanbrengen: Nico, Lotte en Bart.

• Blijven in A3: Dobbie en Sven.

Na het eten is het de bedoeling dat iedereen terugkeert naar A3.

Spel

Wegens het saaiheidsgehalte van de gewoonlijke rondleiding zullen Lotte en Dobbie een
spel in elkaar steken zodat de eerstejaars op een ludieke manier alle kanten van de sterre
eens zien.

Gratis Vaten

WiNA is verantwoordelijk voor het uitladen van camion op donderdag en het terug inladen
op Dinsdag? Hiervoor moeten we nog het uur afspreken. In principe moeten wij de dag
zelf niets meer doen behalve dan helpen bij de opkuis omdat de GBK er anders alleen voor
staat.


