
Midweek vergadering 19 – 09 – 2007 
 
Praeses en Vice: 

- Meeting DICT 
o Lijst met e-mail: directeur stelde voor om een algemene aanvraag in te diene 

via de GSR op een AV, zodat voor elke kring gelijke kansen zijn op dat vlak. 
Dat zal dus op eerstvolgende AV gebeuren. 

o ARC op introdag: verhuizen naar pc-zalen, bevestiging via Guido 
Vanderberge, Osm regelt dit. 

o ARC voor WAN: directeur adviseerde ons van op de Sterre eens te kijken naar 
een leesstaand lokaal en dat proberen te bemachtingen. Er zouden er zeker nog 
moeten zijn. 

o Drankautomaat is geen probleem, zolang CocaCola niet klaagd is het ok. 
o Badge 9 is ok. 
o Lokaal van WS, DICT is zelf nog op zoek naar een lokaal 
o VPN in grote kelder, er moet een mailtje naar netadmin gestuurd worden om 

eventueel een WiFipoint te installeren in de kelder. 
o IP in cursuskot, ook via WiFi. 

 
- Verslag RAC (rent a car) 

o Voor Avis zijn we te klein en kunnen te weinig nuttige return geven. 
o Voor Caruur moeten we een hele mail opstellen, misschien doen we dit ooit 

nog wel. 
 

- Verslag KBC 
o PR moet alles goed opvolgen, zeker die evaluatiemeeting in december, daarvan 

hangt een deel van het geld af.  
o Dit jaar krijgen we 60 euro minder, omdat er vorig jaar wat onzuiverheden 

waren, maar dan nog krijgen we veel (tov aantal leden dat we effectief 
hebben). 
 

- Acco 
o Zelfde voorwaarden/prijzen als vorig jaar 
o Voor cursusverkoop krijgen we ook een doos zakken 
o We mogen de eerste week een bankcontact gebruiken 

 Dit kunnen we in februari ook doen, osmo regelt dat 
o Alles op tijd naar osmo sturen. Duidelijk onderwerp van mail invullen. Mails 

zonder onderwerp worden genegeerd. 
 

- Ereleden: 
o Alles blijft: steunend, zilver, goud, platina 
o Platina zakt van 100 naar 75 euro, hiervoor moest gestemd worden en er werd 

een duidelijke meerderheid behaald, dus vanaf nu is het platina erelidschap 75 
euro waard. 

o Activiteit: een BBQ met oud en nieuw praesidium, voor alle ereleden, met 
status zilver of meer. We bieden ook een drankje aan. 

o Ereledenmail: polle kijkt of hij zo’n lijst kan maken. Het is bedoeld om 
ereleden op sporadische basis op de hoogte te houden van bepaalde 
activiteiten. 



o Voordelen: alle ledenvoordelen. + galabalkaart (2de aan halve prijs), BBQ, 
sinterklaas, bday kaartje. 
 

- FKBBQ 
o Wie gaat er: Lucas, Tang, Capi, Mickske, Rudolf, Polle, Neri, Duckie, Dolfijn, 

Osmo, Nico, Katrien 
o Er moet nog gevraagd worden aan de thuisblijvers wat ze doen 
o We mogen daar om 19u al gaan aanschuiven zodat we op tijd zijn op onze 

cantus. 
 

- Merchandise 
o We verkopen shirts, topjes, cantusgear, jassen. 

 
- Regeling voor mensen die niet meegaan 

o Afhankelijk van reden en hoeveel wina zal moeten toesteken. 
 

- Vergaderingen: 
o S9 sluit om 18u sinds ARC er niet meer is. 
o Lucas stelt voor om in de CB te proberen, we geven het een kans en dan zien 

we wat we doen 
o Vergaderen elke dinsdag om 18u30. Daarna gaan we samen iets eten in 

Overpoort en zetten we clubavond in. 
o Volgende vergadering uitzonderlijk woensdag 3 okt voor fotozoektocht. 

 
- Kelderverantwoordelijk: chaos 

 
- Fototoestel: 

o Op midweek was het nog zoek 
o Maar recente ontwikkelingen hebben aangetoond dat Dobbie het had en tijdens 

de verhuis is het uitgekomen. Hoer A. 
 

- Openingsactiviteit op eerste maandag: Duckie stelt voor om een spelletjesavond te 
doen om elkaar te leren kennen, Duckie krijgt vrij stel om dit te organiseren. 
 

- Kickoff en GUSBding 
o Niemand gaat naar dat GUSBding 
o De meeste doen shift op Kickoff 

 
Penning: 

- Schulden 
o Op de site, Polle heeft een mooi ding gemaakt ervoor 
o Rekeningen, doorgeven aan Tang 
o In kleine kelder ligt een lijst met namen, bij juiste naam een streepje zetten 
o Sleutels, Tang gaat dit perfect opvolgen. 

 Nota: Nu zijn er ook 4 sleutels van het glazen kot!! 
 Tang brengt dit eerste vergadering in orde! 

o Begroten: we zijn gezakt naar -1200 euro 



 
Cursus: 

- Duckiesite 
o Hij geeft polle wat dumps om over te kunnen zetten 

- VTK 
o We gaan eens kijken wat zij nog hebben en wat wij beter kunnen maken 

 
PR: 

- In mijn verslag staat “HAX-ding” en dan het woord “classified”! Ik weet dus niet 
meer wat ik hiermee bedoel 

- Status is voor eerste vergadering, Osmo weet het wel een beetje, maar Ide kan het 
beter direct goed uitleggen. Op de site is er ook een topic over. 

- Nu schiet me weer te binnen wat dat HAXding is en inderdaad, dat is top secret! 
 
Activiteiten: 

- Introdag is voor vergadering van morgen, zie dus volgend verslag. 
 

- Fotozoektocht: Capi neemt dat op zich samen met Osmo omdat Capi Gent niet kent en 
Osmo wel. 

o Vertrek om 18u30 aan de CB, we verzamelen om 18u. 
o We gebruiken die van vorig jaar. 
o De leden mogen hun guidogids niet vergeten. 

 
- Openingsfuif 

o Shiften: 
glazen deuren meter/peter

21u Rudolf Capi cursussen
22u30 Osmo Tang cursussen
24u Nico Dolfijn cursussen
01u30 Lucas Polle cursussen  

o Vestiare is afgeschaft 
o Happy Hour van 21 tot 22, Nico ging nog voor bevestiging bellen. 
o Meter en peter: blad met naam, email en stamnummer 

 
- WiNA-dag 

o Capicar over de middag. 
o Gratis vat in CB met bonnekes, Lucas zorgt voor de verdeling op de avond 

zelf.  
o Bij de BBQ geven we nog een vat Rodenbach 
o Borden, messen en vorken in Colruyt. 
o Broodjes over de middag in de lessen rondgaan. 
o Kookgerief, de tanghax ??!! 
o 10u: fys spelletjes in de kelder 
o 12u45: broodjes 
o 14u: leren leren in Pczaal 
o 15u film in A2 
o BBQ opzetten en tafels enzo 
o 17u30 kolen aansteken. 

 



- BBQshift 
 

bonnetje bbq drank tap vlees
17u30 Nico Rudolf/Polle Lucas/Mickske Osmo Capi
19u00 Tang Rudolf/Polle Sarah/Capi Osmo Lucas
20u30 Katrien Rudolf/Polle Ducki/Neri Osmo Miskcke  
 

- Openingscantus 
o Affiches zijn in druk 
o Zaal in de Frontline 
o Codexen zijn in druk 
o Schachten om 19u15 voor briefing, Io Vivat om 20u 

 
- Schaaktoernooi 

o Zaal: outpost: Capi regelt dat 
o Met affiches niet te lang meer wachten 

 
- Rondvraag: 

o Mickske:  
 op openingscantus beter pagina’s van liedjes aangeven voor schachten 

• eventueel zedemeeste 
 weekmeel -> uitleggen 

o Polle: 
 Thinkgeek actie: eens met veel tergelijk bestellen 
 Per soort activiteit een bepaald kleur voor de affiche gelijk op site 

o Duckie: 
 Vraagt aan Polle naar zijn doopdiploma 
 Kelders opruimen 
 A3 voor spellekes avond, reserveren 

o Nico: 
 Goede cursussen verzamelen, oproep naar mensen om door te geven... 

 


