
Verslag vergadering 11 – 03 – 2008  
 
Te laat: Frying, Duckie, Ide, Sarah, Rudolf 
 
Overlopen TODO’s: 

- Public statement voor tijdens de paasvakantie 
- Osmo moet dringend gaan kijken voor die infopakketten!! 
- 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: 

- Bitterballencontest 
o Alles is op 
o Tim DB was een zagevent 
o Veel volk 

- Casinonight 
o Nog veel schachten 
o Tof, maar weinig praesidium 

 
Praeses en Vice: 

- Acco, compensatie voor cursussen 
o Wachten tot tang alles eens uitrekend 

- Niet vergeten dat het morgen lasershooten is 
- FK-cantus 

o Wie: Lucas, Dolfijn, Osmo (mss), Rudolf 
 Iets met beter leefmilieu  

- Guido-natura  
o Osmo stuur de dingen van op het forum door 

- Rudolf en Neri worden ontbost 
- Dies natalis fuif 

o Lucas verloot een kaart, neri wint ze. 
- Ereledenactiviteit, Osmo vertelt 

o Vrijdag 9 mei achter S9 
o Om 17u30 receptie met schuimwijn of fruitsap 
o Om 18u BBQ’s aansteken 
o 18u30 eten, 3 stukken vlees en groeten enzo 
o Gratis drank, met mate, terug turks brood 
o Eventueel partytent tegen regen; 
o Op voorhand inschrijven 
o Steunende ereleden, 5 euro betalen 
o Nu al aankondige 

 
Penning: 

- Bitterballen 
o Kassa is foetsie 

- Cantus 
o Nog niet gedaan 

- Casino 
- 80 cent winst 



Feest: 
- Bicky’s 

o Shiften 
 08u00: Duckie en Neri 
 09u45: Kirill en Osmo 
 11u15: Kirill en Osmo 
 12u45: Polle en Dolfijn 

- Kippetjes festijn 
o Tafels regelen 

  
Sport: 

- 12u loop 
o Wij doen mee met wetenschappen 
o 2 tenten 

 
Public Relations: 

- Sponsors blijven sponsoren 
 
Schachtentemmer: 

- Crypte is geen optie wegens te duur 
- Parochiezaal in ledeberg eens voor horen 

 
WAN: 

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

 
 
Galabal: 

- Shiften van 1uur 
- Cashwaarborgen regelen met Bram 
- Kelder eens uitmesten om gerief te kunnen  zetten na het bal 
- Draaboek komt op forum 
- De shiften 

 21u30: Polle en Bram 
 22u30: Duckie en Neri 
 23u30: Mickske en Lucas 
 00u30: Mickske en Capi 
 01u30: Lucas en Dolfijn 
 02u30: Katrien en Kirill 
 03u30: Capi en Kirill 

- Nu volgt er nog een hele hoop gezaag voor opbouw en afbraak, de tekst blijft maar 
komen en ik heb het schrijven opgegeven 

- Uiteindelijk zal er volk zijn voor opbouw en afbraak 
- Plots komt er nog meer, tralalalalala 

 
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: 
- Dolfijn 

o Potten en pannen in kelder uitkuisen 
- Micky 

o Kila ribbekes aan met Tang regelen 
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. 


