
Verslag vergadering 26 – 02 – 2008  
 
Afwezig: Micky, Rudolf 
Te laat: Katrien (verkeerd gereden), Duckie 
 
Overlopen TODO’s: 

- Koen wilt een erelidkaart van vorig jaar 
- Tweedehands boeken systeem is gefaald 
- Osmo moet horen voor infopakket 1stejaars 
- FK-spotlights maken 

 
Evaluaties: 

- Geen  
  

Praeses en Vice: 
- Lucas verwelkomt iedereen op de vergadering en zevert een beetje over teambuilding 

enzo 
- AV 

o Fenixproject 
 Iets met beter leefmilieu 

o Dossier Sabam 
o Verkiezingen van verschillende raden, we zoeken kandidaten  

- Acco-stuff in orde brengen 
- YER 

o Bellen morgen Lucas terug om een datum vast te leggen 
o 7 mei wordt naar voor geschoven 

- Datum vergaderingen 
o Als er iets in de CB te doen is om 18u30 in de CB 
o Is er geen speciale clubavond om 17u30 in de Sterre 

 
Penning: 

- Financiëel verslag eerste semester 
o Er moeten nog zaken afgerekend worden 

- Begroting moet up te date gebracht worden 
- Er zijn nog veel schulden, iedereen eens aanporren om te betalen 

 
Cursus: 

- Waar blijven de cursussen 
o Een beetje te laat besteld sommige, maar ze komen eraan 

- Elektromagnetisme, we gaan een public statement naar de proffen toe maken. 
 
Feest: 

- Jeneveravond 
o Shiften worden bepaald 
o Er is wat paniek want Maxim heeft geen jenever besteld, maar alles is toch nog 

gelukt 
o Er staat ook in mijn notities: Dolfijn geeft een vat! Waarom? Weet ik niet meer 

 
Sport: 

- Schaatsen 
o Reclame maken 
o Bellen naar Kristalijn voor openingsuren en eventueel reserveren 



Public Relations 
- Sponsors blijven sponsoren 
- Reclame in de lessen: Kirill en Capi elk in eigen lessen, hulp is altijd welkom 
- Donderdag gaanb Ide en Osmo naar Volvo IT, we zijn benieuwd 
- Vluggertje komt ook in orde (is nu ook in orde ook) 
- Timeline komt eraan 

 
Scritpor: 

- Verslagverdeling 
o MC: Rudolf 
o Skireis: Ide 
o Midweek: Osmo 
o Film: avond 

- Deadline: 24 februari 
 
I.T.: 

- Good job met de serverstatud 
- Gotcha 

o Huisjemensen gaan om pistooltjes als ze in winkel zijn 
o Anders gaat dolfijn erom in Dreamland 

 
Cultuur: 

- Valentijnfilmavond 
o Met de wetenschappen 
o In orde 

- Quiz 
o Capi heeft een idee 
o Volgens een concept op de BBC 
o Leek wel leuk 
o Lucas wilt de quiz naar 20 maart verzetten, zal ook gebeuren 

 
Schachtentemmer: 

- Leven blazen in inactieve schachten, zodat ze allemaal blijven leven 
- Checkupvergadering om 21u30 

 
WAN: 

- Datum veranderd naar ergens in april, 19de ofzo 
 
NDW: 

- Shiften worden volgende vergadering verdeeld, Osmo is papier vergeten 
- Voor de rest alles in orde 
- Iedereen moet wel zijn reclameshifts goed doen 

 
Galabal: 

- Sponsors aan Sarah geven voor het strakske in orde te brengen 
- Overpoort afwerken 
- Galabalsite online zetten voor reservaties 
- Weedpecker zijn struikelblok 

 
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 
 
Volgende vergadering in de Sterre om 17u30 
 
 



Variapuntjes: 
- Dolfijn 

o Strakskes: worden binnenkort geleverd   
- Nico: 

o Tom DN zal foto’s trekken voor galabalboekje 
- Neri: 

o Pistooltje gotcha 
- Duckie 

o Iets met cursussen programmeren II 
 
Volgende vergadering zie 04/03 in de Canard Bizar. 


