
Verslag vergadering 26 – 02 – 2008  
 
Te laat: Frying, Neri, Nico, Duckie, Sarah 
 
Overlopen TODO’s: 

- Public statement voor tijdens de paasvakantie 
- Osmo moet dringend gaan kijken voor die infopakketten!! 
- Mickske het Acco-mail-systeem deftig uitleggen 
- Mensen met meer dan 250 euro schulden persoonlijk een mail sturen 
- Prijs berekenen die we verliezen door ingebonden cursussen 
- FK-spotlights zijn ok, moeten nog juist online komen. 
- Vluggertjes maken, maar dat gebeurd 
- Kippetjesfestijn, Frying moet gaan horen voor stoelen en tafel bij de dienst van het 

unief 
- Affiches op tijd maken, want Osmo heeft er nog bijna geen gekregenvoor dit semester 

 
Evaluaties: 

- NDW 
o 650 – 700 man 
o Merci om shiften te doen, ook voor de opbouw en afbraak 
o Financiëel zullen we nog moeten afwachten 

  
Praeses en Vice: 

- Voor de regeling met acco is het wachten op Bram tot hij heeft uitgerekend hoeveel 
we “verliezen” op die cursussen. 

- Wie komt er lasershooten? 
o Ik heb hier een woordje staan dat ik niet meer kan lezen, het lijkt op “even”, 

maar dat slaat dus nergens op... 
- AV 

o Subsiedes  
o Studenten van het jaar, voorstellen doormailen naar iemand waarvan lucas het 

mailadres niet heeft opgeschreven 
o Komende activiteiten 
o IVAGO zegt dat datums van ophalin geweizigd zijn. 

- FK-cantus 
o Wie: Lucas, Dolfijn, Osmo (mss) 

 Iets met beter leefmilieu  
- Guido-natura  

o Osmo stuur de dingen van op het forum door 
- Rudolf en Neri worden ontbost 
- CitiVisa 

o Donderdag tussen 12u en 14u in S8 
o Guido komt langs om nog mensen in te schrijven  

 
Penning: 

- Schaatsen 
o Vorige week 

- Cantus 
o Nog niet gedaan 

- Stand rekeningen en begroting, staan online 
 
Feest: 

- Bitterballencontest 
o Shiften worden bepaald 
o Frying geeft de nodige uitleg 
o De 3 eerste prijzen zijn ritjes op de foor voor een attractie 



Cultuur: 
- Casinonight 

o Capi vraagt aan iedereen om spelletjes mee te nemen 
o Tang neemt blackjack en roulette mee 
o Voor de rest is er nog niet echt veel in orde 
o Ide stelt voor om kaarten voor het galabal te verkopen voor jetons 

 
Public Relations: 

- Sponsors blijven sponsoren 
- Affiches van de Dies Natalisfuif liggen op het kot van Rudolf 

o Iemand moet die eens naar de sterre brengen om op te hangen 
- Kaarten voor het galabal aan de sponsors uitdelen 
- Vluggertje komt ook in orde (is nu ook in orde ook) 
- Timeline komt eraan 

 
Schachtentemmer: 

- Zaal 12u cantus 
o Twieoo is nog vrijdag 
o 2de optie is in de crypte 

 Polle vraagt dat aan Jern hoe zij dat regelen 
 Nico vraagt aan de Crypte of ze nog vrij is. 

 
WAN: 

- 17de nog eens vergaderen 
- En dan ook nog eens naar Hans gaan om laatste zaken te regelen. 

 
NDW: 

- Afrekenen van de kaarten is gebeurd. 
- 265 euro door WiNa binnengehaald 

 
Galabal: 

- Draaiboek komt in orde 
- Shiften staan al op de site 

o Osmo vraagt of de shiften meetellen in de algemene telling 
 Aangezien het WiNA-activiteit is, ja. 
 Niemand reageert hierop 

- Reclame komt ook op gang 
 
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 



Rondvraag: 
- Rudolf 

o Tettn 
- Capi 

o Ook 
- Dolfijn 

o Potten en pannen in kelder uitkuisen 
- Polle 

o Wanneer komt Frying de huisje-deur herstellen 
- Kirill 

o Wilt met iedereen eens op euromiljoens spelen 
o Niet iedereen ziet dat zitten, maar enkele wel 

 Zij zullen dan alleen rijk worden ☺ 
- Ide 

o Maxim wilt ons kleingeld overkomen, dat we uit de automaat halen. 
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. 


