Verslag vergadering 26 – 11 – 2007
Afwezig: Katrien (te laat), Ide.
Overlopen TODO’s:
- KBC voor evalmeeting
- Evalmail voor proffen.
- ’t Vluggertje voorbereiden tegen 2de sem
- Latex ondersteuning voor studiedeel site
Evaluaties:
- Schachtenkonvent
o Geen mail gestuurd, stoute Rudolf
 Rudlof legt uit waarom hij geen mail heeft gestuurd, het was om te
testen of schachten mondeling een boodschap konden doorgeven.
- IFK minivoetbal
o Sterke eerste helft, 2de helft verloren
- Museumbezoek
o Op Capi na was er niemand
- SDW II
o Ping pong OK
o 8 van WiNA, wel niet gewonnen
- Cocktailfuif
o Weinig plakkers, laat op gang gekomen
- Zwemmarathon
o Weinig response van wetenschappen, voorlaatste geëindigd
Praeses en Vice:
- Acco
o Komt in orde, als Acco iets laat horen, maar is zelfde voorwaarden als vorig
jaar.
o Mickske mails laten overnemen, voor drukwerk, Osmo en Mickske spreken af
- Ereleden
o Al een 50tal in totaal
- Regeling Maxim 2008
o Gele bons zijn niet meer geldig in 2008, kunnen nog omgeruild worden
o Hij gaat geen paal zetten
o Portefeuille alleen aan HP geven
Penning:
- WWW
o -999 waarschijnlijk
- Schachtenkonvent
o -208 een vat en wat kannen
- IFK
o Wasmachien en drankje voor achteraf
- Museumbezoek
o Capi zijn prebezoek, - 5
- SDW II
o – 12
- Cocktailfuif
o Moeten nog drank terugbrengen, waarschijnlijk net negatief
- Zwemmarathon
o -15, drankje achteraf
- Schulden van schachten in orde brengen
- Aangepast begroting

-

o + 77
Tang moet geld aan Dobbie geven voor kransen

Prex:
- Sponsors blijven sponsoren
- Osmo heeft thingies gegeven
Feest:
- Sponsortochten galabal
o Meeste zijn al in orde
o Moet nog veel geld binnengehaald worden
Cursus:
- BOEKEN TERUG NAAR ACCO!
Schachtentemmer:
- Kaarten MC
o Rodulf volgt dat goed op, al 64 inschrijvingen

IT:
-

WAN:
-

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.

Met Hans eens samenzitten
11 – 13 april
Praesidium dat wilt helpen is welkom
Als veel response gehad

NDW:
- Gaat goed
- Dj’s Drik Stoops en Dj God
- Shiften komen eraan
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!
o Elke maandag en woensdag wordt er gemaild nar Acco
Variapuntjes:
- Mickske
o Meer pizza
- Frying
o Wilt een Bicky-activiteit
 Wordt op volgende vergadering bekeken
- Neri
o Pakje Coolsaet niet vergeten

-

Rudolf
o Tettn
Kim
o Foto’s online (is nu ook done)
Duckie:
o Waar staan meter en peterlijsten
 Osmo zegt nog eens klaar en duidelijk waar ze staan

 http://wina.ugent.be/cursus/studi
epeters/
-

Osmo
o
o
o
o
o

Megafoon is er
Bal van vppk is in orde
Guido, visa om 18u in Trechterzaal
Drank van Guido, nee, te hoge voorwaarden
Uitleg over Gravensteenbezetting

Volgende vergadering dinsdag om 18u30 in de CB (planning Sem2).

