
Verslag vergadering 19 – 02 – 2008  
 
Afwezig: Frying. 
 
Overlopen TODO’s: 

- Sponsortochten overpoort afwerken 
- Waterpistooltjes bijkomen voor Gotcha 
- Osmo moet het contract van Acco zoeken, het ligt ergens... 
- Bizkid moet terug een Timeline maken. 
- Rudolf is zaal voor de ontgroening vergeten, eventueel Twieoo proberen. 

 
Evaluaties: 

- Jeneveravond 
o Veel volk 
o Niet super veel gedronken, maar toch genoeg 

- Soep   
o Ongeveer de helft is op 
o Osmo heeft iemand in ’t zak gezet, door 50 cent te vragen voor een tas 

- Filmavond 
o “Dagen zonder lief” 
o Met de geografen 
o Was een man of 50 

  
Praeses en Vice: 

- Acco 
o Afpsraak ivm ingebonden cursussen 

 We gaan met Acco samen moeten zitten om overeen te komen hoeveel 
vergoeding we krijgen voor die ingevonden cursussen 

 Voor de verkoop zijn we aan een prijs per blad gebonden, die we 
moeten respecteren  
 

Penning: 
- Jeneveravond 

o +70 euro 
- Soep 

o Tang heeft geen idee 
 
Sport: 

- BoardX Surfkampen 
o Dolfijn moet die mails eens deftig lezen 

- 12u-loop 
o VWK regelt het dit jaar, ook eens affiche voor iedereen 
o Wij moeten gewoon komen lopen 

- Schaatsen 
o Alles is in orde 

 
Scriptor: 

- Deadline strakske 
o 22 feb 

Prex: 
- Sponsors blijven sponsoren 
- Vluggertje komt ook in orde (is nu ook in orde ook) 
- Timeline komt eraan 

 
 
 



Feest:  
- Shiften croque-avond 

o Op moment zelf besproken 
o Prijs van croque met ananas duurder? 

 Ja, 60 cent 
- Paaseieren verleggen naar 20 maart 

o All in Favor! 
- Bitterballen 

o Frying regelt alles en legt volgende vergadering alles uit. 
 

Cursus: 
- Acco heeft geleverd, alleen nog geen cursus recht, maar dat is op dit huidige moment 

wel al in orde. 
 
Cultuur: 

- dringen kijken voor Casino-avond 
- Kijken voor Cbo of Outpost 

 
WAN: 

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

- Gaat goed 
- Dj’s Drik Stoops en Dj God 
- Shiften invullen voor avond zelf en opbouw en afbraak. 
- Iedereen moet om 21u30 in de Vooruit zijn, omdat dan de uitleg wordt gedaan, daarna 

kan je nog naar buiten tot het aan je shift is. 
 
Galabal: 

- Tosi langsgaan voor sponsoring 
- Affiches zijn ook op komst 
- Volgende vergadering worden de foto’s getrokken, iedereen in galaoutfit dus. 

 
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: 
- Tang 

o Iets met cursussen voor Bart, Micky zal dat doen   
- Nico: 

o Affiches galabal, dringend 
- Neri: 

o Pistooltje gotcha 
- Duckie 

o Locatie vergadering 
 Als er geen speciale clubavond is, in sterre 
 Anders in CB 

- Kirill 
o Prijs ananas, weer een heel gedoe 
o Tis 60 cent voor ene met ananase 
o Boefkaart is 3 euro voor zowel ananas als zonder. 

 
Volgende vergadering zie 26/2 in de Sterre. 


