Verslag vergadering 06 – 11 – 2007
Afwezig: Sarah (te laat), Tang, Katrien (te laat), Mickske, Ide.
Overlopen TODO’s:
- Layout vluggertje, Osmo maakt layout en Mickske vult in
- Museumbezoek, Capi is naar Designmuseum gaan kijken
- Minivoetbal, er is een man of 8 geïnteresseerd
- Bierkoning, Rudolf heeft papier en bic bij!
- Schachtenconvent valt samen met eetactiviteit van stropke, dus kunnen daar eten
Evaluaties:
- Flügelavond
o Veel volk
o Alles is op, wachten op tang voor financiëel verslag
- WWW
o Niet veel volk
o Op zicht wel plezant, maar niet 55 euro plezant
o Geen voorbereiding
o Minder plezant als vorige jaren
o Sommigen vonden het inhoudelijk geen 55 euro waard
o BBQ beter aankondigen
o Cantus niet geleid voor HP
o Er wordt gevraagd of WWW niet voor het begin van het jaar kan
 Hiervoor moeten we de studenten bij hun inschrijven contacteren
 Osmo kijkt bij wie hij daarvoor moet zijn
 Zo missen ze geen lessen en gaan er waarschijnlijk veel mee
Praeses en Vice:
- Verslag AV 5 november
o Gedragscode moet in statuten opgenomen worden
o Lidkaarten betalen Æ Tang
o Subsidies moeten in orde gebracht worden
o Sabam, voor kleine activiteiten, formulier laten invullen en aan FK geven die
geven het aan een advocaat die er een groot dossier van maakt
o Er komt weer een studentenbetoging, waarschijnlijk 29/11 tegen plan Van Den
Broucke
- 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
o Geen redelijk wat verlies hebben

Penning:
- Penning is afwezig, dus geen financiële verslagen
Prex:
- Zelfde status sponsors
- Osmo heeft thingies gegeven
Feest:
- Abdijavond
o Kazen gaat frying voor kijken in Colruyt en ook Salami
o Bieren zijn bij Maxim besteld
- Sponsortochten galabal
o Nico doet een uitleg en deel papieren uit
o Deadline is 25 november
o Overpoort: Osmo, Polle, Lucas
o Zwijnaardse, Ottergemse, Noormaalschoolstraat: 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
o Nog geen verderingen
- Kippenfestijn
o Kim (Rudolf) vertelt dat ze iemand kent die een kippenmobiel heeft en dat ziet
zitten om voor een prijsje aan de CB te komen staan en er zo een eetfestijn van
te maken
o Het idee is goed
o Het zou 3 à 4 euro zijn voor een halve kip met patatjes
o Er komen direct voorstellen om dat over de middag aan de Sterre te doen
o Er wordt over nagedacht
Cultuur:
- Griezelfilmavond
o Alles ok
- Museumbezoek
o Naar Designmuseum
o Op een dinsdag omdat je minstens 90min nodig hebt om rond te gaan
o Capi gaat nog een paar keer rondkijken
Cursus:
- Studiegidsen na doop
o Na de doop zijn die gidsen uitgedeeld
o Om er nog een paar via WiNA uit te delen, OK
- Studentenvertegenwoordiging via WiNA
o Ik heb hier niets over opgeschreven, kan mij ook niet herinneren dat er veel
over gezegd is geweesst...

Sport:
- IFK heren: 8 voor minivoetbal
o 26 november
o Eens afspreken om te gaan trainen
- SWD
o Aan het doodgaan...
o Osmo post eens voor een SITREP
Scriptor:
- Op tijd verslagen indienen en niet op deadline
o WWW: Osmo
o Bierkoning: Rudolf
o Filmavond: Capi
o Flugel en pizza: Sarah
o Abdijavond: Frying
o Mailen naar Deloitte
o Glijbaantjes!!!!
Schachtentemmer:
- Schachtenkonvent
o Datum ok
o Nog eens uitleg doen van het woord vragen enzo
o Liedjeslijst
o Alleen schachten en meters en peters
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
o 3 van Zeus
o En Harald
Latexondersteuning Studiedeel, Peter regelt dat.

WAN:
- Comité
o Osmo, Lucas, Polle, Rudolf, Mickske, Samuel
o Maandag 12/11 om 15u vergadering
o Therminal of A3
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:
- Dolfijn
o Plaatje pooltoernooi gratis gekregen
o Wie papieren van sportura heeft voor in te schrijven
- Polle
o Schulden opkuisen
- Frying
o WWW van schulden af
- Nico
o VVNdingens, dat ze niet op mails reageren
o Geen nieuwe verkeersborden!
- Capi
o Verdeling strakske zal hinj deels doen
- Rudolf
o Megafoon kopen met doopgeld
o Naar circus gaan
- Sarah
o Verdeling strakske: dolfijn, Capi en rest aan glazen kot
- Duckie:
o Osmo kijkt voor “vroeger ding” (weet niet meer wat hiermee bedoeld wordt)
Volgende vergadering om 18u30 in de CB.

