
Verslag vergadering 26 – 02 – 2008  
 
Afwezig: Duckie, Kirill; Rudolf, Frying 
Te laat: Tang  
 
Overlopen TODO’s: 

- Sponsortochten overpoort afwerken 
- Verontschuldigingsmail is naar Matthijs gestuurd 
- Waterpistooltjes bijkomen voor Gotcha 
- Osmo moet het contract van Acco zoeken, het ligt ergens... 
- Infopakketten eerstejaar 
- Bram moet de begroting online zetten en aanpassen natuurlijk 
- Prijsverlies op cursussen berekenen 
- Bizkid moet terug een Timeline maken. 
- Rudolf is zaal voor de ontgroening vergeten, eventueel Twieoo proberen. 
- Affiches maken voor activiteiten!!!! 

 
Evaluaties: 

- Schaatsen 
o 18 man, heel plezant 
o Gratis rondje op het einde 

- Cantus   
o Heel geestig 
o Redelijk wat volk 

  
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  

- Osmo geeft een klein vatje voor te laat zijn met verslagen. 
- Lasershooten met praesidium 

o Woensdag 12 maart om 20u 
 

Penning: 
- Schaatsen 

o 37.85 euro 
- Cantus 

o Tang heeft geen idee 
 
Sport: 

- BoardX Surfkampen 
o Veel voordelen 
o Surfen op zich niet belangrijk, maar veel randactiviteit 
o Veel afterparties enzo 
o Moeten wel met minsten 15 man zijn en kost € 269 pp 

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

- Roeiwedstrijd 
o 10/04 is er een roeiwedstrijd waar je kunnen naar kijken met veel randanimatie 
o Ook nog iets met een kroegentocht voor € 5 

 
 



Feest: 
- Bitterballen 

o Friteuses > huisje, maxim 
 Kunnen er ook huren, maar niemand kan er om gaan 

o 25 zakken in colruyt 
o Prijzen zijn € 0.5 voor een portie en € 2 voor contest 

- Kippetjesfestijn 
o Kim van Rudolf kan dat regelen 
o Aan de Sterre over de middag 

- Frying zijn Ugent affiches zijn wel, cursussen klagen dat ze te weinig plaats hebben 
om hun papieren te plakken. 

- Hond Bo 
o Sommige vinden het storende andere niet 
o Er is niets concreets over gezegd 

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

 
Cursus: 

- Acco heeft geleverd, alleen nog geen cursus recht, maar dat is op dit huidige moment 
wel al in orde. 

 
Cultuur: 

- Casinonight in de CB 
o Tang heeft verschillende spellekes mee 

 
WAN: 

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

- Iedereen om 21u30 in de Vooruit 
- Mensen om op te stellen om 16u 

 
Galabal: 

- Uitnodiging komen in orde 
- Affiches ook 

 
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: 
- 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. 


