Verslag vergadering 13/2/2007
Christine Dubernard
Aanwezig: Iris, Dobbie, Jetong, Bart, Sven, Bubble, Akke, Jessie, Osmo, Cd, Duckie
Afwezig: Nico
Verontschuldigd: Deurbel, Free, Lotte

Evaluatie
Massacantus
Kaartanverkoop is doorgegeven aan Iris.

Pannekoekenverkoop
Bonnetjes moeten Bij Iris terecht geraken. Ongeveer 60 pannekoeken verkocht, dus inkomst van 30 euro, kost van de pannekoeken, ongeveer 10 euro, dus 20 euro winst. De
hoeveelheden in recept van Lotte klopten niet helemaal. Volgende keer moet eraan gedacht
worden dat het geld van de pannekoekenverkoop apart moet gestoken worden en niet bij
dat van de cursusverkoop. De bordjes zijn op dus de volgende keer dat bordjes nodig zijn
moeten die opnieuw aangekocht worden.

Praeses
AV 20/12
Gewoon kleine herinnering voor Dobbie en Cd dat ze dus om 19u in de Terminal moeten
zijn.

(A never ending) Story
Nieuwe afspraak moet gemaakt worden, Dobbie belt daarvoor en ze gaat samen met Iris
daar naartoe op 26/2.

YER
Sollicitatietraining op 14/3. To do’s (Cd houdt zich hier mee bezig)
1. A3 reserveren, met beamer(dus niet vergeten sleuteltje te vragen.
2. Dobbie mailt naar die mensen om nog eens een samenvattende mail voor de studenten
te sturen en dan kan Cd deze aanpassen en doorsturen naar alle laatstejaars.
3. Aan Nicky vragen om maillijsten van alle laatstejaars uit minerva te halen.
4. Er moet een kleine receptie voorzien worden voor alle aanwezige studenten.

Vice
Ereleden
Iris stuurt Cd update door van wie er nog niet heeft betaald en, dan stuurt Cd een aanmaningsmail naar wanbetalers. In s1 willen professoren Lenaerts en Wyme nog graag erelid
worden dus Cd die gaat daar nog eens langs.

Ereledenactiviteit
Het praesidium gaat voor de ereleden een zevengangenmenu koken. Hiervoor moet natuurlijk een locatie gezocht worden. Liefst in de buurt, ergens waar we zelf kunnen koken en
waar de ereleden achteraf nog een pintje kunnen drinken. Voorstellen:
• Parochiezaaltje bij Sint-Anna. Osmo weet dat zijn en gaat samen met Cd eens vragen
naar de prijs.
• Papaya. Vlak bij de Sterre, daar was over drie jaar nog de spaghettiavond, dus
misschien kan dat daar nog steeds.
Datum: de eerste vrijdag na de paasvakantie, als het zaaltje beschikbaar is maakt Cd een
uitnodiging voor de ereleden.

Penning
Status Rekening
Acco is betaald en virtueel hebben we vbopor het moment nog een 1500 euro over.

Praesidiumschulden
Deze moeten dringend betaald worden. Cd en Dobbie hun schulden worden afgetrokken
van het bedrag dat WiNA nog aan hen moet betalen.

Jaarverslag
Het jaarverslag is binnen er moesten wel nog wat affiches binnengebracht worden. Iris heeft
er nog een pak op haar kot liggen. Ze brengt dat mee naar de volgende vergadering en dan
moet dat eens naar den terminal gedaan worden. Ook strakskes moeten nog binnengedaan
worden.

Facturen Acco
Factuur voor boeken is al betaald, maar er is nog wat onenigheid over de andere facturen,
het loopt dat daar wat stroef tussen de verschillende diensten en ze moeten er eerst zelf
aan uitgeraken hoe dat nu zit met doe korting vooraleer ze ons kunnen zeggen hoeveel we
moeten betalen.

Rekeningen van vorig semester
• Introdag, rekening van de brouwer is eindelijk toegekomen maar er klopt iets niet
aan want daarop staat dat wij vier grote vaten en één kleintje hebben opgedronken
terwijl dat klein vaatje zeker teruggebracht is. Dus er moet verrekend worden dat
wij een groot vat opgedronken hebben met de bbq en dan moet de rest aangerekend
worden aan de andere kringen.
• Sinterklaas er zijn nog ontbrekende rekeningetjes van de sinterklaasronde, maar Dobbie is dat ergens verloren.
• Is het GUSB al betaald? Nico ging dat doen, dus we weten niet of dat nu al gebeurd
is.
• 13 euro moeten aan Lotte terugbetaald worden van haar interest.

PR
Weekmail
Oeps vergeten, Osmo moet nog een beetje terug in de sfeer komen. Osmo reboot.

Status sponsors
Er heeft een hollands aanwervingsbedrijf 120 euro gestort aan sponsorgeld en daarvoor
krijgt deze een vermelding in de weekmail en op de site in het recruitementdeel dat er nog
moet komen. In het recruitementdeel moet ook nog de twee doctoraatsplaatsen van ViTO
komen en ook diegene uit Leuven, dit alles moet eens in een mail gegoten worden en naar
het laatste jaar gestuurd worden.
We hebben ook weer een mail gekregen van een bedrijf die iets doet met enquetes in winkels.

Wij zouden winkels moeten daarvan overtuigen om daaraan mee te doen en krijgen dan
50 euro per klant. Dit klinkt ons bekend in de oren en deze keer zeggen we gewoon NEE
tegen deze actie.

Bedrijf van Klaas
Niets meer van gehoord.

Euphonie
Is een beetje een flop aan het worden, er is een nieuwe promotie maar Osmo moet ons daar
nog eens van op de hoogte brengen.

Memodi
Dobbie stuurt tweede aanmaning.

Feest
NdW
Gisteren was er vergadering. Osmo die gaat een kort verslag doorsturen, hij heeft ook bij
elke post waarvoor er shiften moeten gedraaid worden enkele opmerkingspunten genoteerd,
het is de bedoeling dat iedereen dat leest en daarmee rekening houdt op de avond zelf. Ook
is het zeer belangrijk dat iedereen 15 minuten op voorhand komt zodanig dat de wissels
vlot verlopen. Osmo stuurt nog eens de exacte shifts door. Dobbie heeft kaarten en deelt
die uit na de vergadering. Er wordt geflyerd en Akke en Osmo gaan affiches gaan plakken.
Jessie en Sven flyeren in BME. Vrijdag gaan Osmo en Jetong naar st Bavo. Ereleden
moeten hun kaarten bij ons vragen en wij betalen dan voor hen.

galabal
Woensdagochtend om 9u gaan we reclame maken in de lessen. Donderdag voorde vergadering wordt de groepsfoto getrokken, dus iedereen moet zien dat hij zijn kledij meeheeft.
Sponsortochten ten laatste tegen dinsdag.

cocktailavond
Prijs van een cocktail 3 euro en 5+1 gratis. Na de proefbeurt wordt beslist hoeveel er van
alles nodig is en dan gaat Akke daar om.

dansavonden
Duckie vraagt na bij zijn dansclub heoveel zei vragen om iemand na de uren te laten komen.
27/2 en 6/3.

abdijavond
Datum 6/3 affiches maken ed.

Schachtentemmer
zangavond
Affiche klaar, Bjorn komt normaalgezien, moet nog eens gevraagd worden voor de zekerheid
en Akke en Polle zitten samen voor de liedjes te kiezen.

Cultuur
filmavond
datum 14/3 hiervoor moet affiche gemaakt zorden.

Sport
12-urenloop
28/2 Jessie kan die dag pas vanaf 18u komen want haar broer vertrekt op erasmus. Dobbie
en Akke van 12-18u en ook anderen natuurlijk, nemen over zodat er daar zeker altijd
iemand is.

Rekening GUSB
Er is een rekening gekomen van het GUSB van de badminton, daar staat ook volleybal op,
maar dat hebben we niet gedaan, dus Jessie gaat eens langs om te vragen hoe dat zit.

Cursus
Stand van zaken
De volgende keer moet er een blaadje uitgehangen worden als je weet dat de cursussen er
nog niet gaan zijn tegen de afgesproken dagm zodat de mensen niet kwaadgewind worden.
Voor de rest verloopt de verkoop vrij vlot.

Scriptor
Deadline strakskes.
Galabalstrakske en sponsors:25/2.
Gewoon strakske: ideetjes: interview met prof van Geel. Battle of de scriptors:scritporen
van vorige jaren schrijven een stukje voor het strakske en dan kunnen de studenten op de
site stemmen wat ze het beste vinden. 2/3 is de datum voor het inleveren van de artikels.

Developpementteam
• maillijsten voor cultuurpraesessen. Gemaakt er ontbreekt nog 1 adres dat Nico zelf
nog ging doorsturen.
• praesidiumforum ipv maillijst.
• weekmail via site
• clubinfo aanpassen
• maillijsten - recruitement deel

Varia
Overlijden vader Riad
Polle polst eens naar de datum van de begrafenis en of we daar welkom zijn. Anders sturen
we een kaartje naar het adres naar Riad.

Infodag 17/3
Informatica: Osmo speacht, Ide, Bram, Akke gaan vragen van studenten beantwoorden.
Materiaal: affiches, strakskes mogen ten laatste op 16/3 bij Martine op het bureau gebracht
worden. Locatie van de infodag:ICC
Fysica: mail van Callens nog eens bekijken.

Gotcha 26/2
Affiches en weekmail, tang voor donderdag. Sven superviseert.

WAN
Winterslaap tot na NdW.

Server
Winterslaap. Er komt wel een internetaansluitind in het glazen kot zodat de cursusverkoop
nog meer kan gedigitaliseerd worden.

kookles
VTK gevraagd, die wisten da niet meer.

Activiteiten toevoegen op de site.

Rondvraag
• Akke : Kassa mee naar de cocktailavond en Bart neemt na de avond de kassa mee
naar huis.
• Osmo: Volgend jaar zelf skireis organiseren. Plezanter en goedkoper. Na de paasvakantie kan daar voor samengezeten worden.
• Praesidiummidweek. Midweek kan weer want tweede zit is nu mee opgeschoven. Op
tijd bestellen bij dezelfde mensen aan de helft van de prijs.
• Akke geeft mercikes aan oma van Fem die het cantorlint heeft gemaakt.
• Als mensen Akke bezoeken in s1 gelieve dan gewoon een smske te sturen zodat daar
niet om de twee seconden iedereen binnenvalt.
• Waar is de rekening van de t-shirts?
• Er moeten nog wat vergaderingen gepland worden van developpementteam en WAN,
na NdW.
• Volgende keer dag afspreken VIA MAIL voor spelletjesmiddag en reclame, maandag
niet meer zo goed, want dan zitten de fysica in s3.

Volgende vergadering
Donderdag om 18U30 in galakledij! Iemand moet dan ook het fototoestel meebrengen.

