
Verslag vergadering 20/3/2007

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

Evaluaties

Mail eline

Meisje die wiskunde studeert en zich afvroeg of de voorbereidingsweek noodzakelijk is. Iris
zegt daar niets aan gehad te hebben. Cd beantwoordt de mail.

1CC

tof, mevrouw was tevreden over ons werk. 150 euro volgt. Opmerking voor volgend jaar,
meer promomateriaal meebrengen, we hebben daar nl 3 standjes.

Filmavond

Volgende keer niet meer in outpost. SABAM was er, volgende keer mss gewoon uitzoeken
hoeveel we moeten, aanvraag indienen en dan betalen. Indien het een gratis filmavond is
kost da maar iets van een 13euro ofzo.

Sollicitatietraining

Tof, voor herhaling vatbaar. Receptie was ook goed, ticktetje afgegeven aan Iris, betaald
met de bankkaart.

Verbroederingscantus

leuk

strakske

Nu bij Acco nog, zag er wel goed uit. Beter afspreken met Acco, ze stonden bij ons voor
de cursussen en zijn dan met affiches naar de hun winkel gereden.



Praeses

Story

Papierke nog niet gevonden van die levering van de boeken. Nog eens zoeken.

Ereledeactiviteit

zaaltjes gezocht. Twee daarvan uit Ledeberg. Daar eens gaan kijken en anders naar stad
gent. Nog een zaaltje in Drongen met keuken eraan, is gratis, maar moet op voorhand
besteld worden en dus maar een kleine kans dat het nog vrij is.

memodi

Tweede brief gestuurd, nog geen reactie gekregen.

Statutenvergadering

Volgende week en dus gesloten vergadering.

Verbroederingscantus VLK afgezegd

Gezien de financiele situatie.

Vice

Erelidkaart koen

Meedoen naar cantus.

Penning

Status en schulden

- 48.12 euro. Moet nog te doen zijn met bierbowling, veel reclame maken ervoor.

subsidies

papieren halen en dan binnendoen.

Acco

Van factuur eerste semester nog steeds niets gehoord, wel één van nu van 600 euro.



Rekeningen en betalingen

• t-shirts: regelen met Maxim op clubavond.

• geluid: factuur gekregen, Akke moet die rekening aan Iris geven zodat ze die kan
binnendoen voor de subsidies.

• YER: receptie rekeningetje afgegeven en betaald met de kaart.

• praesidiumschulden: maar 63 euro meer dus valt wel mee

• sponsorgeld galabal, zat geniet aan sponsorcontract 25 euro nog.

• 600 en een klets, nog eens zien of de grootte van de zaal wel klopt. Ook nog eens
bellen voor de filmavond dat we toch die rekening kunnen beperken.

• 20 euro afgehaald, voor betaling zaal filmavond.

PR

Status

Geen nieuws, Klaas bedrijf zoekt mensen voor weekend en vakantiejob, in ruil daarvoor
zouden ze mss willen sponsorren. Dobbie zegt dat er wel wat interesse is.

Feest

Maffia en casinonight

Zie verslag.

Mexican night

Vastleggen bij Maxim in de CB.

Schachtentemmer

cantus 22/3

Thema: poesjes en katertjes cantus, alles ok. 20u30 io vivat.

bierbowling

Verzetten naar 26/4, de donderdag. Daarvoor bellen naar Inbev en de bowl verwittigen.



Cultuur

Filmavond 15/3

Zaal filmavond in de Ledeganck vastleggen.

Sport

sporttoernooi der wetenschappen

16/04 en 24/4, affiches maken.

Cursus

Status cursusverkoop

Alles in orde.

Scriptor

Strakskes John

John is weer in rook opgegaan en Bart heeft zijn galabalstrakskes nog.

battle of the scriptors

Prijs: fles JenB.

Deadline

2/5! Dan kan de verkiezingsuitslag er al in. 9/5 drukken.

Development

woensdag 21/3 vergadering waar ook de lezing wordt besproken.

Varia

Praesdiummidweek

Vastleggen donderdag tot maandag, Iris heeft dat adres.



gotcha

Eindigen op maffia night, winnaar krijgt JenB.

Termilan

Wij trekken ons terug.

Evaluatieformulier proffen

Te bespreken op dev vergadering.

Praesidium volgend jaar

Affichke maken en functies beschrijven.

Rondvraag

• gababalstrakskes uitdelen aan sponsors, speciaal strakske maken voor dienen ene
sponsor, met het juiste logo erop. Osmo drukt dat thuis af nadat Bart het hem heeft
doorgestuurd.

• Herstemming van vorige week want stemming is ongeldig, aangezien de cooptatie van
Duckie ongeldig was. Gevolg 7 tegen 3. Akke wordt ontzet uit zijn functie. Blaadjes
uithangen voor feest en cultuur.

• Osmo gaat delhaizekaart en collruytkaart aanschaffen op Dobbies naam.

• Volgend jaar echte tombola.

• Aan Akke logo vragen voor remake galabalstrakske.

• Praesidiumetentje, Dobbie legt vast op de eerste dinsdag van de paasvakantie in de
gekroonde hoofden. Iedereen betaalt voor zichzelf. Polle draagt geen zwangerschap-
skleren.

• Dobbie belt naar SABAM.

Volgende vergadering

17u30 dinsdag.


