
Verslag vergadering 11 – 12 – 2007  
 
Afwezig: Niemand. 
 
Overlopen TODO’s: 

- Jaarverslag, wordt dringender en dringender 
- Osmo gaat kijken voor infoblad bij inschrijvingen 
- ’t Vluggertje voorbereiden tegen 2de sem 
- Latex ondersteuning voor studiedeel site 
- Osmo gaat aan Mickske uitleggen voor Accomailing 
- Affiches WAN en galabal zijn in process 
- KBC evalmeeting, dringend 

 
Evaluaties: 

- Praesidiumbowling 
o Was leuk 
o Mickske wilt een prijs, Rudolf laat Mickske 5min naar tettn kijken op internet 

- Sinterklaas  
o Merci aan iedereen die geholpen heeft 
o Was wel vermoeiend 

- Fkbowling 
o Uit het oog verloren, niemand is gegaan 

  
Praeses en Vice: 

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

jaar. 
- Ereleden 

o Al een 50tal in totaal 
- Strenger toezicht op afwezigheid op vergaderingen 

o Als je niet kan komen laat zeker iets weten aan praeses of op forum 
o En lees zeker het verslag achteraf! 

- Citi Visa 
o Donderdag in de Therminal, komt Guido nog eens langs 
o Het is zeker de moeite, Osmo legt het hele concept nog eens uit. 

- Verslag AV 
o Dossiers Logistiek en Sabam uit de doeken 
o Er komt een plaats vacant als DSAbeheerder 
o Aanwezigheid op FK-activiteiten 
o Lidkaarten zijn in orde 
o Lijst met lokalen en pc’s doorgegeven 
o 12u-loop, drank via comité aankopen, voor sponsors niet boos te maken 

 
Penning: 

- Praesidiumbowling 
o – 101, 48 

- Sinterklaas 
o – 46, 31 

- Introdag (begin jaar) 
o – 223, 44 

- Afrekening drank www 
o Osmo heeft dat blaadje gevonden en ligt in vakje tang 

- Nadoop is in orde 
- Aangepaste begroting, is in orde 



 
Prex: 

- Sponsors blijven sponsoren 
- Thingies gaan bekeken worden voor recruitment en  naar volgend jaar toe 
- Blacky heeft ook een boekje met interessante bedrijven, zij zullen ook een mail 

krijgen 
 
Feest:  

- Sponsortochten galabal 
o Meeste zijn al in orde 
o Moet nog veel geld binnengehaald worden 

 
Cursus: 

- BOEKEN TERUG NAAR ACCO! 
o Is ondertussen ook in orde, zulle binnenkort afrekening krijgen 

- 2de handsboeken is in process 
 
Schachtentemmer: 

- Kaarten MC 
o Rodulf volgt dat goed op, al 66 inschrijvingen 

 
 
IT: 

- 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: 

- Met Hans eens samenzitten was positief, op frietpotten na, is in beraad 
- Datum veranderd naar 21 – 23 maart 
- Praesidium dat wilt helpen is welkom 
- Als veel response gehad 

 
NDW: 

- Gaat goed 
- Dj’s Drik Stoops en Dj God 
- Shiften komen eraan in vakantie 

 
Galabal: 

- Minisite moet in orde komen 
- Affiches zijn ook op komst 
- Barpersoneel, mss zijn er helpende moeders en vaders die dat zien zitten 

 
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: 
- Nico 

o Kelder is vuil (Osmo zegt dat Nico zich niet moet inhouden om er iets aan te 
doen ;-) ) 

o Meer affiches in de kleine kelder rond de automaat 
 Eventueel ook in S2, Capi zag dat wel zitten 

- Dolfijn: 
o Frying moet vat geven, heeft zijn lint aan Jeroen gegeven 

- Polle 
o Heeft veel honger 

- Mickske 
o Wanneer geeft lucas zijn vat, zal straks op kalender gezet worden 

- Osmo 
o Deadline strakske, ergens in feb was het antwoord dacht ik 
o En maandag 17 dec worden de loopstokken getest op het ST pieters plein, zij 

die willen... 
 
Volgende vergadering zie forum. 


