
Verslag vergadering 7/11/2006

21 november 2006

Aanwezig: Iris, Osmo, Sven, LuCas, Akke, CD, Dobbie, Jessie, Bart, Lotte, Bram,
Bart, propolis, Peter

Verontschuldigd:Zeger, David

Evaluaties

Doop

Was dik in orde, alleen nog enkele tips voor volgend jaar.

• Schachten wat meer op tijd klaar staan.

• Schachtentemmer moet meer aankondigen wat de schachtjes gaan doen, meer show
dus.

• Voorstel voor volgend jaar. Eerst overdag vuile buitendoop, dan schachtjes laten
douchen, dan doopcantus.

WWW

Was ook vree plezant. Nog enkele opmerkingetjes.

• Huisje iets te groot om gezellig te zijn.

• Huisje iets te duur, waardoor er geen betalende activiteit meer van af kon.

• Niet altijd dezelfde teams tegen elkaar.

Spelletjesmiddag

Zeer tof, volgende week weer. Affiche uithangen.



Praeses

AV

Lidkaarten

• deadline verlegd naar 1 december.

• Flapjes invullen. Iedereen zoekt het excellfiletje dat je naar de vice hebt doorge-
stuurd. Je schrijft de gegevens over op het flapje ee het nummertje van het flapje
typ je in in het excellfiletje.

• Ereleden zijn eigenlijk geen leden, maar andere clubs hebben het ook al gedaan, dus
onthouden voor volgend jaar, maar voor dit jaar doen we ze er nog bij.

• De fk-lidkaarten moeten nog betaald worden.

Fk-fuif medewerkers

• Dobbie was vergeten om Osmo en Lotte op te geven dus zij moeten dat zelf doen.

• Akke en Dobbie zijn ook opgegeven als medewerkers.

Subsidies

• Deadline 1 december.

• Volgend jaar veel vroeger alles opdoen dan kunnen we de helft meer krijgen. Zet
subsidies om in geld en zet dit apart voor volgend jaar. Best op de jobbeursrekening.

Studentenvertegenwoordigers

Dobbie zoekt uit wie dat zijn, zet foto ervan op de site en contactgegevens. Er wordt ook
een hotlink gemaakt voor mensen die klachten hebben over de unief.

FK-gidsen en praesidiumkaarten

Beiden onderweg.

Statuten en volgende AV

Er moet volgende AV gestemd worden over de statuten, dit door vice en praeses. De datum
is dinsdag 5/12 wat wil zeggen dat we dan onze vergadering zullen moeten verleggen.

Jaarverslag

Hierin mag je alle activiteiten opgeven, niet alleen 10 activiteiten. Dan kan er ook weer
meer subsudies worden aangevraagd.



Cantoravond

13/11 cantoravond voor cantor en praeses. Om 20 u in de trechterzaal.

Persberichten

Als je reclame wil promoten door de perd, dan moet je dat opsturen naar de FK-pr en die
zorgt er dan voor dat je activiteit terecht komt in de perslijst.

Penningvergadering tweede semester

Er komt in het tweede semester een vergadering voor alle penningen waarin wordt uitgeleg
d hoe je een begroting maakt.

Boekhouding uitpluizen

We moeten er toch eens werk van maken want blijkbaar heeft niet alleen Abeel nog schulden
van vorig jaar, maar ook bvb Sjappie zou aan WiNA nog dertig euro moeten.

Rekeninguitreksels

Dobbie is daar omgeweest en er zijn maar 2 stortingen naar Story gebeurd. Nu moeten
de facturen eens bekeken worden en met welke bedragen die gestort zijn welke factuur
overeenkomt! Desnoods aan Story al onze facturen gaan opvragen. Dobbie heeft ook al
eens gemaild naar Daniel van Story, maar nog niets terug gekregen, ze belt daar eens voor
deze week.

Memodi

Eerste brief aangetekend verstuurd. Dobbie en Osmo zijn naar juridische dienst geweest
van de Unief en die hebben geholpen met het opstellen van de brief. Nu nog twee brieven
en pas dan kunnen juridische stappen genomen worden, maar dat zal ons wss wel geld
kosten.

YER

Brechtje ziet het niet echt zitten om daarvoor als contact te dienen. Cd zoekt iemand
anders van haar klas.

Vice

Ereleden

Voorlopig al 33 proffen en assistenten en 15 betalende oud leden. Wat nog moet gebeuren:



• S1, technicum, technologiepark,...

• Een paar losse moeilijk te bereiken proffen: Impens en Kerre (eens mailen), Prof van
Computergebruik (eens na de les langsgaan).

• Volgende tocht? Nog via mail bespreken.

Penning

Rekeningen WWW en doop

Zijn terecht bij Iris.

Fidea

Nog niets van gehoord.

Status rekening

Zie financieel verslag. Besluit, we staan op nul euro ongeveer.

Praesidiumschulden

Iedereen moet dringend zijn schulden betalen, vooral door de schachtenverkoop loopt dat
bedrag hoog op tot 518 euro aan schulden die het praesidium nog aan WiNA moet.

WWW betalingen

Dobbie heeft alles mooi opgeschreven en het klopt. Osmo en Cd moeten nog betalen...

Schulden Bart en Lotte

Deels terugbetaald

Subsidies

Geen vordering.

Rekening GUSB en Story

Rekening GUSB 26,60 euro van een IFK waar we ooit minivoetbal en volleybal hebben
meegespeeld. Dat moet ter plaatse betaald worden.



Facturen Brouwer

Nog steeds geen factuur gekregen, Akke belt daar nog eens voor. Ook de rekening van de
Jenever zal nog worden opgestuurd.

Factuur Acco

Nadat de boeken terug zijn zal er een factuur opgemaakt worden. Osmo regelt dat met
Sofie en hij belt ook nog eens naar Luc ivm de factuur en de korting op de cursussen en
het drukwerk.

Jaarverslag

Dobbie en Iris zitten daar eens voor samen.

Waarborg Praesidiumweekend

Cd belt eens want de waarborg is nog niet teruggestort.

PR

Affiches in Galglaan

Vanaf nu moeten er ook affiches uithangen in de galglaan, Peter zorgt ervoor dat dat
gebeurt, er is daar normaalgezien plaats voor voorzien.

Status Sponsors

Euphony is erbij gekomen, zie hieronder.

Bedrijf van Klaas

Blijkbaar heeft Klaas de mail van Osmo niet gekregen, dus Osmo probeert het nog een
keer.

Euphonie

Wij zijn binnen. Maandag om 18u is er een opleiding van een dik uur. Dit zal doorgaan
in S9 A0. Doel is dus 10 man binnenkrijgen. Na 35 klanten krijgen we 30 euro per klant.
Voor contractje zie Osmo.



Maillinglijsten

Danny Schillemans wou ons wel de lijsten geven, maar mag niet owv de privacywet. Hij ziet
of we echt een derde zijn of niet en indien niet geeft hij ons de lijsten. Ondertussen kunnen
we best zelf lijsten maken. Toen volgde een onbegrijpelijke uitleg, dus de informatici
moeten maar onder elkaar uitvechten om te zien hoe ze dat gaan uitwerken.

Feest

NdW

Woensdag 8/11 vergadering. Cd gaat in Akke zijn plaats want die moet werken. Buscemi
ligt zo goed als vast. Meer uitleg volgt.

Spaghettiavond

Winkellijstje

• 6 kg gehakt.

• 60 pakjes tomatenspul.

• 20 wortels.

• Zak ajuinen

• 10 rooie en 10 gele paprikas.

• 2 potjes spaghettikruiden.

• 1 potje tabasco

• 2 of 3 grote pakken spaghetti (10kg)

• Olijfolie en bakboter, KIJK EERST IN DE KELDER, DAAR STAAT NOG BO-
TER!!!

• Zout! UIT DE KELDER!!

• Kaas uit ledeberg, nog extra?

• Tafelkleed rol.

• Akke zoekt de ingredienten van witte en bruine chocomousse op.



Andere tools voor koken

• Borden en bestek: David vraagt in de brug of we hun gerief mogen lenen (40 borden
en 40 maal bestek). OOk vraagt hij naar grote lepels om te roeren.

• Lotte brengt 7 potten en pannen mee.

• Iedereen brengt zelf patattenmesje mee, ook wat keukenhanddoeken en draft ed uit
de kelder moet mee.

• Iris brengt kassa mee en zij houdt in het oog wie betaald heeft en wie niet.

• Servetjes meedoen uit de kelder.

Wanneer en wat en waar?

• Maandagmiddag 13/11: Akke maakt chocomousse in huisje ledeberg.

• dinsdag 14/11 9u30 bij Nicky: Dobbie en Akke gaan om boodschappen in de Aldi.

• 17u30 koken bij Maxime. Dobbie brengt extra vuurtje mee.

Retroparty

DJ stef is ok. Akke moet enkel nog sturen wanneer en waar Stef moet komen draaien.
Lotte spamt andere websites.

Galabal

Akke moet zetels ed bestellen!!!

SABAM

We moeten blijkbaar toch SABAM betalen voor onze openingsfuif, dus we wachten op de
rekening.

Schachtentemmer

Sprookjescantus/zangavond

Toch in de CB zelfs al wordt het een zangavond, iedereen betaalt zijn eigen drank. Akke
heeft aan Bjorn gevraagd of hij dat zag zitten en het is ok. Iemand moet hem dus plaats
en tijd doorsturen en vragen of hij dan kan. Sven zegt de zaal id Terminal af.



Cultuur

Brouwerijbezoek

Promotie op clubavond.

Filmavond

Dus volgende week donderdag om 20u in de Terminal, is de zaal wel groot genoeg? Lotte
brengt Resevoir Dogs mee en Lucas brengt de tweede film mee. Drank meedoen, blikjes.
Reclame maken op forum.

Sport

Maandagmiddagsport

Wordt vervangen door spelletjesmiddag tot het wat warmer is.

Muurklimmen

21/11 Osmo belt om de prijs te bevestigen en laat dat weten aan Jessie zodat ze haar
affiche kan afmaken. Werken met inschrijven.

Schaatsen

29/11 iedereen betaalt zelf maar zeg op sde affiche ongeveer 5 euro. Reclame maken op
forum.

Skireis

Iedereen die meewilt moet papieren invullen. Lijstje van mensen die meegaan moet gegeven
worden aan Jessie van geologica. Ook uithangen aan het glazen kot dat wij ook meegaan
op die skireis.

Cursus

Examenvragen

Lucas maakt daar eens werk van.



Boeken terug

Alles staat al angekondigd op de site. Lucas en Jetong doen eerste lading vrijdag terug.
Indien er mensen zijn die daarna nog boeken moeten hebben moeten ze er zelf omgaan bij
Acco. Wij moeten dan ook onze prijzen doorgeven aan hen, zodat zij weten hoeveel ze
moeten vragen.

Cursus geleverd

Er is een cursus geleverd, hij ligt op het secretariaat van het DICT.

Developpementteam

Erelidpagina

Vice kan dat normaalgezien zelf aanpassen.

Labtop

Peter brengt die naar de kelder.

Statuten

Dobbie stuurt de mail nog eens.

Varia

T-shirts

Lotte heeft alle maten opgeschreven en bestelt ze.

WAN

Osmo heeft weer wat meer tijd nu dat www gedaan is.

Server

Geen vorderingen.

Sinterklaas

Eens navragen bij praesidium van vorig jaar om te zien wie er dat toen heeft besteld.



Peterlint Maxim

Besteld.

Stoelen en tafels cb

Niemand heeft al tijd gehad.

Activiteiten toevoegen op site

Iedereen moet de wudjes en het forum spammen let reclame over de activiteiten.

Wedstrijd

Deadline verlegd naar het begin vh tweede semester.

Wijn aan Brainstorm

osmo is de fles kwijt. Hij zoekt er dus naar.

Kookles

Nog eens vragen.

Soep

Naar woensdag ofzo verleggen. Nog afspreken via mail.

Kelder

Kuisen 21/11? kan niet want dan muurklimmen. We zullen dinsdag een andere datum
afspreken. Wij = Iris, cd, Peter en Jessie.

Rondvraag

• Coolsaet wil kopie glazenkotsleutel. Liever geen geven, zoeken naar bestaande, se-
cretariaat?

• IFK december, tegen filologica. Jessie maakt affiche en vult de site aan.

• Ontslag van de Penning. Cooptatie van nieuwe penning. blad aan glazen kot uithan-
gen. Iris wordt penningmedewerker.

• Fles wijn voor prijsvraag strakske.



• Virtueel Strakske: neen.

• Iedereen overal affiches uithangen.

Volgende vergadering

Na Euphony 19 uur. Maandag 13/11 dus.


