
Verslag vergadering 27/3/2007

Aanwezig: Bram, Iris, Bart, Akke, Lucas, Polle, Dobbie, Osmo, Cd, Jessie, Zeger
Niet aanwezig: Duck

Evaluaties

Gotcha

Ok, Dobbie heeft gewonnen. Ze wil geen prijs.

Maffiacasinonight

Leuk, veel mensen van tweede bachelor. Volgend jaar beter vermelden dat de jetons NIET
voor geld terug kunnen ingeruild worden.

Poesjes en katertjescantus

Zeer plezant, veel volk. Door gratis vat en het betalen van praesidium heeft deze cantus
160 euro winst opgebracht.

AV

• Voor onze verkiezingen moeten we enkel de resultaten doorgeven en niet de blaadjes.

• Nieuw decreet ivm met studentendopen.

• Geweld in de overpoort. Er komt een gesprek met stugent waarbij een open brief zordt
voorgelegd waarin het probleem van het geweld in de overpoort zordt aangekaart.

• Memodi: ook bij andere kringen heeft memodi niet betaald, alle klachten hieromtrent
worden verzameld dus we horen daar later nog meer van.

• SABAM, blijkbaar hebben SABAM Gent en SABAM Brussel een andere aanpak.
Het komt erop neer dat dienen vent van Gent nen echten eikel is waarmee niet valt
te onderhandelen. Het FK zal proberen om via Brussel de wantoestanden aan te
klagen.



• In de weekmail moet gezet worden dat er een bandje gezocht wordt voor op de kick-
off.

Praeses

Story

Papierke nog niet gevonden van die levering van de boeken. Nog eens zoeken. Mens heeft
ondertussen al gebeld.

Ereledeactiviteit

Nog geen vordering. Eens kijken op de agenda voor een iets latere datum.

Kiescommitee

Dobbie, Polle, Iris en Jessie zitten in het kiescommitee. Zij moeten affiches maken met
de functies erop en die uithangen. Zij moeten de verkiezingsvergadering organiseren en
daarop aanwezig zijn. Zorgen dat de verkiezingen juist verlopen. KBC heeft aan Osmo
papieren meegegeven voor de overdracht.

Statuten

Zie Dobbie.

Praesidiumlid van de week

Polle en Lucas. Lucas staat altijd klaar om alles te doen, ook al was hij ziek op de
casinonight, toch is hij ook weer tot de laatste gebleven. Polle doet veel werk dat vaak
vanzelfsprekend wordt genomen en daarom mag hij op deze manier ook wel eens in de
bloemetjes worden gezet.

Vice

Erelidkaart koen

Nog eens geven.



Penning

Status en schulden

- 160 euro.

subsidies

zijn binnen. Daarvan wordt de helft op een rekening gezet voor volgend jaar en de andere
helft mag nu worden opgedaan.

Acco

Van factuur eerste semester nog steeds niets gehoord.

Rekeningen en betalingen

• alles doogemaild naar Maxim.

• geluid: factuur gekregen, Akke heeft die rekening nog. Ze ligt op een stapeltje wss
in het huisje.

• ndw: nog niets terugggekregen, Osmo heeft wel al 17 euro gehad die hij had voorgeschoten
dus ze zijn bezig met terug betalen.

• praesidiumschulden: Betalen, Osmo staat op kop.

• infodag nog niet gestort, maar das normaal want tis t unief.

• Galabal, in totaal 1800 euro verlies.

• Acco, wachten.

• 12-urenloop, we krijgen zeker nog geld terug van de tent en het vuurje nl 165 euro.
Dus we moesten 200 euro+ de jenever betalen. Dit door vier delen en doorrekenen
aan de andere kringen.

• Dobbie heeft met hulp van T. een mail gestuurd. Kerel heeft dan meteen gebeld om
meer uitleg te vragen. TOen heeft Dobbie uitgelegd dat het niet fair was ons op het
galabal een supergrote zaal aan te rekenen terwijl er maar 100 man was. Hetzelfde
voor de filmavond. Die vent heeft dan gezegd dat hij het eens ging bekijken. In
principe moeten ze eerst een lijst kunnen voorleggen waarop staat voor welke liedjes
zij de auteursrechten hebben. In het vervolg zeker nooit tekenen tenzij Osmo of
Dobbie erbij zijn.



PR

Status

KBC tevreden over ons, ze hebben voor volgend jaar al wat voor ons voorzien. Gaan dit
jaar ook nog zeker een schijf betalen.

Feest

Mexican night

Vastleggen bij Maxim in de CB.

Schachtentemmer

bierbowling

Alles ok, inschrijvingen lopen binnen, als het nodig blijkt mss nog proberen een baan extra
te reserveren.

Ontgroening

Doopcommitee nog 1 vergadering, nl volgende week na etentje.

Cultuur

Filmavond

Duck is er mee bezig.

Sport

sporttoernooi der wetenschappen

16/04 en 24/4, affiches af. Ook eens op de schachtenmail reclame maken + naast de gewone
weekmail naar het einde van de paasvakantie toe nog een extra mail sturen zodat de mensen
hun sportkleren kunnen meebrengen.



Cursus

Status cursusverkoop

Alles in orde.

Oefeningen Analyse 4

Moesten nog voor de vakantie verdeeld worden. Aan duckie vragen hoeveel mensen er in
de klas zitten en proberen om dat nog gauw bij reproduct te doen. Prof zeggen dat hij dat
volgende keer wat vroeger moet laten weten.

Scriptor

Galabalstrakske

Sponsorlogo ligt nog bij Akke, hij gaat dat aan Sven geven en die aan Bart.

Deadline

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

Wiki

Aangepast, Trijn moet daar nog haar commentaren bijzetten.

Development

Vergadering 3 man. Aan nieuwe kerel alles uitgelegd.

Varia

Praesdiummidweek

Osmo gaat bellen, maar dat is in het Frans en hij wil dat eerst voorbereiden.

Praesidiumetentje

Dobbie reserveert, Zeger kan niet komen.



Eitjes

Osmo is om eitjes geweest, Cd gaat die verstoppen samen met nog anderen die daar zin in
hebben.

Evaluatieformulier proffen

Reminder.

Rondvraag

• Verkiezing van cultuur en feest, blaadje vergeten uithangen. er zordt niet meer
gecoopteerd, Duck moet maar medeweker blijven.

• Bart is misnoegd omdat hij op de cantus niet is bedankt is geweest.

• Bart kreeg goeie commentaren op de strakskes.

• Bart heeft de fles champagne die 19 euro waard is op de casinoavond voor 6 euro
weggegeven. Hij lost dat op door 20 euro op tafel te leggen.

• Lotte heeft batterijen gevonden van Polle.

Volgende vergadering

18u30 dinsdag na de paasvakantie. Mensen die volgend jaar in het praesidium willen zitten
zijn welkom (mss es vermelden in de weekmail.)


