
Verslag vergadering 08 – 04 – 2008  
 
Afwezig: Rudolf, Ide. 
 
Overlopen TODO’s: 

- Osmo steekt ook nieuwe kopie van contract bij Acco binnen 
- Prijs berekenen die we verliezen door ingebonden cursussen 
- Opdrengst van automaat berekenen 
- DC-vergadering vastleggen voor ontgroening 
- WAN-sponsoring doen 

 
Evaluaties: 

- Paashaas 
o Alles is op 

 
Praeses en Vice: 

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

- Ereledenactiviteit,  
o Komt in orde, gaan shiften moeten doen 

- Osmo geeft een vat! 
- Verkiezingen, alles moet uitgehangen worden en aankondiging 
- Ribben met het praesidium ligt vast op 22/04 
- Flyer voor infopakketten is voor het nieuwe praesidium 
- Infodag ICC  

o Osmo, Nico, Peter, Neri, Kim V., Harald en Thomas Van Hoove komen 
o Osmo doet speech 

- AV 
o Osmo verteld over AV 
o Nieuwe statutten en decreten, alles ligt ter inzage in de kelder. 

 
Penning: 

- Niet in orde! 
Feest: 

- Pizza-avond  
o 40 pizza’s om te beginne 

 10 exotique, 15 peperoni, 10 magarita’s en 5 fungies 
o Frying gaat gaan zeggen dat we een avond doen. 

  
Sport: 

- 12u loop  
o Alles is in orde van shifts en dingens en dingens 

 
I.T.: 

- Kippetjesfetijn inschrijveningen 
o Gaat dit weekend in orde komen 

 
Public Relations: 

- Sponsors blijven sponsoren 
 
Schachtentemmer: 

- 12ucantus:  
o koeken bij Panda gaan bestellen 
o broodjes bij de smul 
o prijs: € 6 instapgeld + € 1 per tempus 

- Ontgroening -> dringend vergaderen!!!! 



 
WAN: 

- En dan ook nog eens naar Hans gaan om laatste zaken te regelen. 
 
Cultuur: 

- Quiz 
o Osmo en Frying nemen over 
o Alles is in orde. Behalve zaal, we gaan het vooraan in de CB doen, met micro 

enzo. 
 

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 Jenevervoetbal ->Wetenschappen overtuigen 

 Zelf doen, rest laten komen 
- Polle 

o 22u vat van Osmo 
- Duckie 

o Acco afronden 
 Boeken terug enzo 

- Micky 
o Neri haar schaamhaar moet af 

- Capi 
o Heeft releeggeejkkg (kan geschrift niet meer lezen) 

- Sarah 
o Croquemachien 

 Tang moet dat van schulden halen. 
- Lucas 

o Automaat tellen Tang! 
 

Volgende vergadering in de CB om 18u30 
 
 
 


