
Verslag vergadering 17 – 10 – 2007  
 
Afwezig: Katrien, Nico, Frying, Ide. 
 
Overlopen TODO’s: 

- Rudolf affiches doop en bierkoning! 
- Osmo moet meter en peterlijsten mailen 
- Tang moet met meer drang de openingsdag afrekening regelen 
- Begrotingstraining  TANG  
- 2de hands boeken, in goede staat voor 60% overkopen en voor 80% verkopen 
- Evaluatie proffen, begint reactie op te komen 
- Prijs voor het schaaktoernooi is in orde 
- Rondgang in lessen begint in orde te komen, de meeste lessen zijn al in orde 
- Stukjes strakskes op tijd!! 

 
//Rudolf zegt tegen Lucas dat de schachten maar zonder kleren hun presentatie moeten doen 
 
Evaluaties: 

- Schaaktoernooi 
o Was blijkbaar nog niet geëvalueerd 
o Er waren 18 deelnemers, de winnaar krijgt een glazen schaakbord als prijs 
o Verlies:  € -10, de prijs van het schaakbord 

- Voordoop 
o 40 schachten 
o Allemaal enthousiast 
o Afwachten tot volgende week 

- Clubavond 
o Probeer zo veel mogelijk te komen 
o Als er iets anders te doen is, probeer te gaan als de meeste schachten wegzijn 
o Begin van clubavond is 21u 

 
Praeses en Vice: 

- Acco 
o Osmo is naar Acco geweest, ze gaan het contract van vorig jaar gewoon nog 

eens afdrukken, met aanpassing van jaar enzo. Als het zover is gaat Osmo zijn 
poot erop zetten. 

- Ereleden 
o Alle voorbereidingen voor de tochten zijn klaar 
o CD heeft de certificaten gemaild en de infoblaadjes 
o Het systeem op de site werkt ook. 
o De week van de 22ste starten we met rondgaan 
o Alleen de certificaten moeten nog getekend worden 

- Jaarverslag 
o We hebben nog wat tijd 

- Formulieren DSA 
o Tang en Lucas moeten hun inschrijving in orde brengen, Lucas is al OK 

- Lucas moet bellen naar KBC voor dat online banking in orde te krijgen 
- YER heeft zelf gebeld en ze zullen dat nog eens doen om concreet af te spreken 
- Er zouden affiches in de post zitten, we gaan kijken. 

 



 
Penning: 

- Financiëel verslag vorige activiteiten 
o Schaaktoernooi: € -10 

- Aangepaste begroting 
o Als we in deze lijn blijven verder doen komt als in orde 
o Nu staan we op € -45 en er is nog geen winst op de cursusverkoop gerekend 

- Status rekening 
o Er is nog steeds een uittrekselprobleem 
o Er staat 11000 op de lopend en nog eens 4000 op de spaarrekening 

 
Prex: 

- Deloitte contracten sturen 
o Ze gaan ons sponsoren voor € 750 
o Volgende week is alles in orde 

- Status sponsors: Deloitte is erbij gekomen 
 
Feest:  

- Pizza-avond 
o Alles in orde 
o Eerst de goedkoopste kopen om iedereen te stuffen, daarna duurdere 

- Flügelavond 
o Flügel is gecontacteerd 
o We gaan 320 flesjes kopen, we krijgen daarboven al zeker 40 van Flügel, 

misschien zelfs 80. 
o Daarnaast krijgen we ook promomateriaal 

 
Sport: 

- Pooltoernooi 
o Alles in orde 
o Afhankelijk van het aantal deelnemers zal er een bepaald wedstrijdsysteem 

gekozen worden 
 
Cursus: 

- 2dehands boekensysteem: zie todo’s voor uitleg 
- Lidkaart, desnoods eens in de weekmeel of in de lessen zeggen 

 
Schachtentemmer: 

- Voordoop deel II, zeker een mail sturen naar iedereen met wat ze moeten aandoen 
o Ruldolf brengt dat in orde 
o En laat ze ook weten dat het pizza-avond is 

 
IT: 

- De nieuwe server draait goed, hij wordt nu als dev-server gebruik 
- Devteam, Capi en Duckie dienen kandidatuur in, er zal op een devteam meeting over 

gestemd worden. 
 
 
 
 



Iedereen: 
- Activiteiten op de site aanvullen 

o Gebruik de pdf met de kalender van op midweek, deze staat bij clubinfo onder 
verslagen 

- Wiki aanvullen 
o Na activiteit nodige gegevens op de wiki aanvullen 

- En affiches op tijd maken en naar Osmo sturen!! 
 
Variapuntjes: 

- Duckie:  
o Clickxprobleem, de oortjes houden we sowieso, wat er met de boeken gebeurd 

zal de toekomst uitwijzen 
o De geografen zijn nog altijd niet om hun Prog I boeken geweest, jammer... 

- Sarah: 
o Forum voor strakske zelfde principe als “de prullenbak” en “praesidium” 

- Rudolf 
o Hij had volgens mij een heel mooi puntje, alleen jammer dat ik het niet kan 

ontcijferen, ik kan wel de woorden lezen, maar ze vormen geen zin... 
o Na lang kijken, lees ik dat hij in de zak is gezet, maar de reden is onduidelijk. 

Ik kan het ook verkeerd lezen... 
- Capi: 

o Kelder kuisen proper houden! 
o Grote kelder is terug open voor publiek 

- Osmo 
o Bierbowling ligt vast op 10 april 2008 van 21u tot 1u 

 We kunnen met 60 man afkomen 
o WiNA heeft de Guidogidsen betaald, de andere kringen hebben ee factuur 

ontvangen 
- Bart:  

o Katrien had verkeerde datum pizza-avond in zijn agenda gestoken 
o Tang moet met Sjappie eens praten over doopdiploma’s 
o Hij wilt nog een Guidogids 

 
Volgende vergadering om 17u30 in de CB voor pizzanight. 


