
Verslag vergadering 09 – 10 – 2007 
 
Afwezig: Sarah, Ide 
 

- Overlopen TODO’s 
o Peter zal ook de evaluatieformulieren voor de proffen rondsturen 
o Erelidkaarten, icoontjes zijn klaar, Osmo geeft ze aan Polle 
o ’t Vluggertje, is klaar en bij Acco 
o Prima Donna vragen doen we na de vergadering 
o Osmo vraagt nog eens aan Acco hoe het zit 

- Evaluaties 
o Openingsfuif 

 Veel volk 
 16 euro winst 
 Meter en peter goed verlopen, Osmo is aan de ontcijfering bezig 

o Spelletjesmiddag 
 Niet echt populair, we werken eraan 
 Kelder is wel gekend aan worden, dus dat is goed 

o Oefencantus 
 Véél volk, veel eerstejaars, veel geïnteresseerden 
 Harald is goed thuis gekomen 
 3 vaten leeggedronken, kost 540 euro 

 
Praeses en Vice: 

- Acco nieuw contract 
o Osmo neemt nog eens contact op met Acco, mondeling is al overeen gekomen 

dat de zelfde voorwaarden als vorig jaar gelden, dus nu nog wachten op het 
papier 

- Status ereleden 
o Op site zijn er al een hoopje geregistreerd 
o Icoontjes zijn in orde, kaarten volgen 
o Tochten: Capi en Peter hebben interesse om mee te gaan, praktische 

uitwerking volgt, na CD gevraagd te hebben voor haar infobrief 
- Evaluatie proffen 

o Duckie mailt ze rond, eventueel met scriptje 
- Jaarverslag, hiervoor komen lucas en osmo eens samen om dat op te stellen 
- Formulieren DSA, we hebben tijd tot 31 oktober, dus geen haast ... 
- FKBBQ, Katrien en Kirill waren afwezig. 

 
Penning: 

- Financiëel verslag voorbije activiteiten 
o Fuif 15.4 euro winst 
o Oefencantus 191 euro verlies, ipv van de 450 die begroot was 
o Als we zo blijven verder doen, gaan we beter eindigen dan begroot 

- Status rekening, er is een uittrekselprobleem, TANG! Deze vraag blijft onbeantwoord 
- Verslag DSA subsidievoostelling, alles staat in boekje, niet zo heel interessant 
- De aanschaf van een drankautomaat is goedgekeurd, er wordt 500 euro voor opzij 

gezet. 
- Bram en Nico gaan op 16 okt naar de begrotingstraining in de Therminal 

 



PRinter: 
- ’t Vluggertje, op vergadering waren er nog probelem, Osmo gaat een template maken. 

o Op dit moment is de pdf bij Acco voor druk 
- Rondgang lessen 

o In eerste jaars is het ok, maar in hogere jaars moet er nog meer gegaan worden 
 
PRex: 

- Status sponors is ongewijzigd 
- 10 okt is het sponsortraining in de Therminal 
- Er is een nieuwe recruimentmail 

o Op recruitment mogen ze kosteloos staan, maar we contacteren ze dan altijd 
om een verdere samenwerking te onderzoeken. 

 
Feest: 

- Pizza-avond 
o Er zijn geen shiften, juist met 2 schachten om de zoveel minuten naar Prima 

Donna gaan 
o Een feest vraagt aan Prima Donna onder welke voorwaarden we kunnen 

samenwerken 
o Prijs is €7 voor leden, € 8 voor niet-leden (2 keer de prijs die we aan 

primadonna moeten per pizza) 
- Flügelnight 

o 30 oktober in de CB 
o Nico vraagt wat DJ’s om te komen draaien 
o Flugels aan 1 euro, 6 voor 5 euro 
o Osmo belt naar Flugel 

 
Cultuur: 

- Schaaktoernooi 
o Hoofdprijs twv 20 euro, Capi dacht aan een glazen schaakbord, hij gaat op 

zoek ernaar 
o 1 euro inkom 
o Borden en Outpost is allemaal in orde 

 
Sport: 

- Pool 
o Zalen ok, 15 tafels 
o Bons van guido niet combineerbaar 
o € 5.2 per uur per tafel, wij vragen € 5 deelname prijs 
o Affiche is ook in orde 

- Verslag GUSB 
o Niets gezegd geweest 
o 26 november moeten we minivoetballen 
o 2 december is het zwemmarathon 

 
Cursus: 

- 2dehandsboeken 
o Peter geeft een uiteenzetten en vraagt welke boeken er allemaal zijn 
o Hij organiseerd dat verder 

- Cursussen, verkoop lijkt verzadigd 



- Er is wel een originele cursus verdwenen, er was ook een probleem met de pagina’s 
maar het zou geen gigantische ramp zijn, de prof wilt wel een kopie terug in zijn bezit 
hebben. 

- Lidkaarten, er zijn nog een 100tal flapjes zonder kaart, mensen vergeten dat. 
o Nico stelt voor om een melding te maken op de infosites op minerva 

 
Schachtentemmer: 

- Voordoop 
o Affiche is semi in orde ☺ 
o Alles is geregeld 
o Draaiboek aan FK geven 

- Bierkoningverkiezing 
o Is nog wat vroeg nu 

- Bezighoudstuff op doop, niet voordoop 
o Osmo stelt voor om de schachten in hun schachtekot ook opdrachtjes te geven, 

omdat ze daar anders maar zitten niets te doen 
o Osmo geef zijn ideeën door aan Rudolf, die ze zal opnemen in agenda 

doopvergadering 
 
IT: 

- Status nieuwe server 
o Hij draait 
o Alles vlot goed, hij staat nu in plaats van WiNA2 
o Polle zet alles op gemak over 

- Status Devteam 
o Zeus geen interesse 
o In weekmeel opnemen 

 
Algemeen: 

- Activiteiten op wiki aanvullen 
o Na activiteit een verslag zetten, aantallen, prijzen, voorbereiding... 

- Activiteiten op site onderhouden 
o Kleine inleiding, niet “meer info volgt” 

- Affiches op tijd maken en mailen met subj waar “affiche” in staat 
- Fkgids gegevens op forum checken 

 
Variapuntjes: 

- Bram 
o Tijdlijn terug maken, is werk voor PRinter. 
o ’t Vluggertje vervangt tijdlijn, maar Kirill moet eens aan Dobbie template 

vragen 
- Polle, er zijn 290 geregistreerde leden 
- Peter, uur vergaderingen veranderen, te veel onbruikbare tijd, wordt verholpen door 

galabalvergadering ervoor te zetten. 
- Mickske had ook een puntje “nog 2 ... ... 4 man -> Tang op site” meer kan ik er niet 

van maken. 
 
Volgende vergadering: 
Woensdag 17 okt, plaats wordt door poll op site bepaald. 


