
Verslag vergadering 23 – 10 – 2007  
 
Afwezig: Mickske (later), Neri en Duckie (later), Nico, Ide. 
 
Overlopen TODO’s: 

- Thijs moet gecontacteerd worden voor doopafvalcontainers 
- Ereledentocht, al 13 proffen en assistenten 
- Westvleteren, Osmo is vergeten bellen, doet dat nu nog. 
- Voor openingsdag, de geologen spammen 
- Inschrijving van Tang gaat vooruit, papieren zijn binnen 
- Lidkaarten afwerken is aant lukken 

 
Evaluaties: 

- Pooltoernooi 
o 28 man 
o Winst! 
o Volgende keer duidelijk de regels afspreken, dat aan elke tafel dezelfde gelden 

- Voordoop 2 voormiddag 
o In orde 
o Veel verkleed volk 
o Een goeie 30 man 

 
Praeses en Vice: 

- Acco 
o Komt in orde, als Acco iets laat horen, maar is zelfde voorwaarden als vorig 

jaar. 
- Ereleden 

o Al 13 proffen 
o Meeste hebben al strakske en lidkaart 
o Geplande locaties, S22, S25, Zuiderpoort 

- Jaarverslag 
o We hebben nog wat tijd 

- Formulieren DSA 
o Vrijdag worden ze binnengedaan 

- www 
o geen speciale activiteit, kost teveel 
o weinig volk mee, zal gezellig zijn 

 
 
Penning: 

- Financiëel verslag vorige activiteiten 
o Pooltoernooi:  € +4.85, - € 2 voor naamkaartje, niets begroot, dus ok ☺ 

- Aangepaste begroting 
o Als we in deze lijn blijven verder doen komt als in orde 
o Nu hebben we € + 11.73, met deloitte en -2000 voor galabal 

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

 
 



Prex: 
- Deloitte is onderweg 

 
Feest:  

- Pizza-avond 
o Shiften worden verdeeld, 2 aan DJ, 2 van voor 
o Om de 15 a 20 min gaan halen, tot 22u30 

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

 
Cultuur: 

- Griezelfilmavond 
o Texas Chainsaw Massacare en The Shinning 
o In Therminal 

 
Sport: 

- IFK heren: 10 voor minivoetbal 
o 26 november 
o Eens afspreken om te gaan trainen 

 
Schachtentemmer: 

- Doop 
o Morgen vergadering, in S9, om 17u 
o Alles in orde, papieren an FK geven 

- Bierkoningthingie 
o Toffe affiche 
o Vat ok bij Maxim 

 
IT: 

- De nieuwe server draait goed, hij wordt nu als dev-server gebruik 
- Voor devmail antwoorden op mail van die ene geïnteresseerde 

 
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! 
- Morgen is het Kickofffuif, gratis booze, zeker komen 

 
Variapuntjes: 

- Polle 
o Geen bedragen van rekeningen in verslag 
o Iets van een schachtenkonvent in november, maar dat was iets van een zatte 

bui 
- Rudolf 

o Tralalala: Poing poing 



- Dolfijn 
o 19/11 Cantus CB op site zetten 
o Schaatsen verleggen, wegens overvollesport agenda 

- Kirill 
o Adventureding voor www is wel leuk, maarja, te duur 

 Vragen aan ingeschreven of ze er meer willen voor betalen 
 
Volgende vergadering om 18u30 in de CB. 


