Verslag vergadering 30 – 10 – 2007
Afwezig: Sarah, Frying, Ide.
Overlopen TODO’s:
- Layout vluggertje, Mickske en Osmo moeten overeen komen
- Tang moet introdag dringend in orde brengen
- Peter en meterdingens in db steken en site aanpassen
- Lidkaarten printen en afwerken
- Capi is aan het rondbellen voor museumbezoek
- Schaatsen is naar 2de semester verplaatst
Evaluaties:
- Pizza-avond
o Veel volk
o Voor herhaling vatbar in 2de semester, ook pizza-avond
- Doop
o Veel schachten, 29 begonnen, 27 verkocht
o Al een stuk of 4 op nadoop
o Problemen: 1 schacht, 7 peter en 1 peter 5 schachten?? Uiteindelijk zo geen
probleem
o Beter plastiek, meer mensen om op te bouwen
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
- www
o geen speciale activiteit, kost teveel
o weinig volk mee, zal gezellig zijn
o Geen 2 vaten kopen, ter plaatse zien we wel welke activiteiten we doen
o Geen redelijk wat verlies hebben
- Frustratietopic
o Iedereen lucht zijn hart en zegt wat er op zijn lever ligt
- FK-fuif
o Is maandag!
- FK-cantus
o Frying, Polle, Tang, Dolfijn, Lucas

Penning:
- Financiëel verslag vorige activiteiten
o Pizza-avond: € -5, wederom niet begroot, dus ok!
o Doop: **** winst! Goed dus
- Aangepaste begroting
o Als we in deze lijn blijven verder doen komt als in orde
o Nu hebben we € + 850
- Status rekening
o Uittrekselprobleem is opgelost
o Er staat ******** op de lopend en nog eens ******** op de spaarrekening
o
Prex:
- Deloitte is teruggekomen, dus zullen storten binnenkort
Printer:
- Nieuw vluggertje: Mickske en osmo samenwerken
- Timeline: Kirill heeft dat in orde gebrachy
Feest:
- Flugelavond
o Shiften in orde
o Versiering ook in orde
o 7 drankbonnetjes voor de dj’s
- Sponsortochten galabal
o Nico doet een uitleg en deel papieren uit
o Deadline is 25 november
o Overpoort: Osmo, Polle, Lucas
o Zwijnaardse, Ottergemse, hmmzmzaaz: Capi, Frying
o St Pieters omgeving, nieuwstraat: Tang, Rudolf
o Kouter, Nederkouter: Mickske, Kirill
o Zuid: Propolis, Katrien
o Krijgslaan, Pintelaan: Duckie, Neri
o Voskenslaan, station: Dolfijn, Sarah
- Abdij-avond:
o Osmo heeft al gebeld naar westvletteren, maar ze zijn ‘uiverkocht’
o Kazen: oud brugge/amsterdam
o Salami
Cultuur:
- Griezelfilmavond
o Texas Chainsaw Massacare en The Shinning
o In Therminal
o Alles ok, 1 euro per film
- Pokeravond
o Nico regelt dat
o In outpost
o Alles ok

Cursus:
- Bankcontact 2de sem
o Osmo heeft er al voor gemaild
- Lijst boeken 2de sem, via deurbel vragen
- Evalmail vakgroepsleden
o Zeker doen, verkorte versie sturen
- Studentenvertegenwoordiging via WiNA
o Naar volgende vergadering
Sport:
- IFK heren: 10 voor minivoetbal
o 26 november
o Eens afspreken om te gaan trainen
- SWD
o Aan het doodgaan...
Schachtentemmer:
- Bierkoningthingie
o Toffe affiche
o Vat ok bij Maxim
o Wedstrijdshema doet Rudolf
IT:
-

Status quo voor server tot na WWW
De nieuwe server draait goed, hij wordt nu als dev-server gebruik
Voor devmail antwoorden op mail van die ene geïnteresseerde
Latexondersteuning Studiedeel, Peter regelt dat.

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 Schulden schachtenverkoop in orde brengen
o Schulden opkuisen
- Rudolf
o Dank aan iedereen die geholpen heeft
- Nico
o Credits kopen op imagestack ofzoiets, it’s a go, dus tang regel dat maar.
- Tang
o Verkoopcontracten in orde brengen
Volgende vergadering om 18u30 in de CB.

