
Verslag vergadering 13/3/2007

Aanwezig: Bram, Iris, Bart, Akke, Peter, Lucas, Polle, Nicky, Dobbie, Osmo, Cd,
Zeger, Lotte

Verontschuldigd: Jessie en Free

Evaluaties

NdW

Iedere kring krijgt nog 120 euro terug nadat alle rekeningen effectief betaald zijn en gede-
tailleerd financieel verslag volgt. Opmerkingen naar volgend jaar toe:

• Extra shiften voorzien voor opzet en opkuis.

• Site gebruiken voor fotos.

• Ontbijt niet vergeten de volgende keer.

• volgende keer iemand zoeken die de affiche gratis wil maken, de DJ van de avond
moet veel grote vermeld worden dan.

Galabal

Gezellig, allen weinig volk om ervan te genieten. Opmerking ipv champagne te geven
volgende keer toastjes dat de mensen dorst krijgen en meer drinken. Financiele afrekening
volgt, maar met SABAM erbij wordt dit wss 1000 euro verlies.

Abdijavond

Dik ok, overschot drank wordt verrekend met de t-shirts.



Praeses

Motie van Wantrouwen

Er werd een motie gedaan tegen Akke. Hoofdreden was het onzorgvuldige werk van Akke
als feest, zijn vergeetachtigheid en andere waardoor telkens op het laatste moment iedereen
moest in de brand springen. Na vele pleidooien die ik hier nu niet allemaal ga vermelden
werd de stemming 7 voor de motie, 4 tegen. Aangezien dit geen 2/3 meerderheid is werd
de motie verworpen.

Story

Iris en Dobbie zijn er naartoe geweest. Er is een deel van de boeken die ze ooit hebben
teruggebracht en waarvan nergens een factuur is gemaakt, dus dat zou een 500 euro beteke-
nen die ze niet moeten betalen. De rest zijnde nog een 1000 euro zullen we wel moeten
betalen. Zij zoeken naar het bonneke van de levering van de boeken.

Vice

Ereledenacitviteit

Dobbie neemt de coordinatie even over. Polle en Tang helpen.

YER

• Alles ok.

• Cd doet inkopen voor de receptie (drie pakken chips, wat nootjes en een vatje wijn).

• Osmo toont Cd hoe de projector werkt.

Penning

Status en schulden

We staan voorlopig nog steeds in het rood, maar daar moeten we hopelijk wel uitgeraken
als we geen verlieslatende activiteiten meer hebben. Cantussen zijn normaal te haxen met
gratis vaten, dus enkel nog de ereledenactiviteit wordt verlies.

Kaas

De kaas van de abdijavond is met de rekening van het huisje betaald, Iris betaald dat
daarop terug.



Sponsorgeld galabal

Sponsorcontracten bekijken, zien welke sponsirs al betaald hebben en wie niet, want er
mankeert nog een 100 euro sponsorgeld.

Rekeningen

• t-shirts, regelen met maxim

• 12-urenloop jeneverrekening aan Iris gegeven, naast de 6 flessen van de brouwer waren
er ook nog 9 over van de vorige keer. Iris verrekend alles en deelt door 4 zodat ze
naar andere kringen ook de rekening kan sturen.

PR

Status

• Sponsors, geen verandering.

• memodi, brief verzonden.

Feest

Casinonight

Affiche maken. Akke denkt al eens over concrete uitwerking met jetongs enzo. Dan moet
ook iedereen thuis zien voor spellekes:

1. 21 en, we hebben dus veel boeken kaarten nodig, osmo vraagt sponsors uit holland.

2. jetong + Zeger kijken voor roulette.

3. Cd ijkt voor Poker.

4. Russian roulette: Dobbie.

5. Chapeau

Kijken bij uitleendienst voor zwarte doeken, Osmos auto kan niet meer worden gebruikt
voor activiteiten. Ouders beetje boos.



Schachtentemmer

cantus 22/3

Thema: poesjes en katertjes cantus. Gratis vat van Canard en drinkend praesidium betaald
de volle pot.

beiaardcantus 28/3

geschrapt.

kroegentocht 29/3

geschrapt, teveel activiteiten op 1 week.

Cultuur

Filmavond 15/3

We hebben geen scherm. osmo vraagt nog eens. Akke vraagt wit laken aan fem.

Sport

sporttoernooi der wetenschappen

Jessie is er niet twee datums levert problemen op. Volgende week meer.

Cursus

TAAAAAAAAAAANG

Was zogezegd naar project, maar zat eigenlijk gewoon op zijn lui gat in het arc.

Scriptor

Deadline

Morgen, nog enkel artikel over galabal. Galabalcomitee schrijft dat tegen morgen.



Developpement

• Vergadering, ligt vast.

• lezing, wordt op de vergadering besproken.

Varia

Infodag 17/03

Cd belt Tiny voor cursussen en zet die af bij Martine de Cock.

kaartje Riad

Osmo regelt dat.

Praesidiummidweek

We vragen voor lang weekend, Osmo belt.

Termilan

Osmo kan niet komen, meeste dingen zijn geregeld, Sven kan rondrijden indien nodig.

gotcha

Tang moet naar speelgoedwinkel om nieuwe pistooltjes. Antwoord FK?

Evaluatieformulier proffen

Staat hier gewoon opdat we dat niet zouden vergeten.

Rondvraag

• We doen te veel. 1 grote en goede activiteit per twee weken zou beter zijn. Dat is
voor iedereen beter.

• INBEV geeft ons twee vaten.

• Osmo neemt fototoestel Zeger mee. Sven laadt batterijen op.

• Tang geeft giraf voor verjaardag.

• Lotte stapt op.



Volgende vergadering

18u30 dinsdag.


