
Verslag vergadering 21 – 04 – 2008  
 
Afwezig: Rudolf, Ide, Frying, Sarah 
 
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 en klok goedzetten 
- Cursussen afronden  woensdag komt Acco langs om alles op te halen. 

 
Evaluaties: 

- Pizza-avond II 
o Te veel pizza of te weinig volk 
o Veel gezaag over niets, hoe we het best pizza’s bestellen en hoeveel en hoe dat 

invloed heeft op het aantal bezoekers en we met veel moeten beginnen .... 
- Quiz 

o Was geestig, 5 teams, dus 5 euro winst 
o Prijzen waren Guidocadeautjes 

- WAN 
o Geestig 
o 25 man 
o S9 badge was handig geweest 
o Niet alle crew was er 

 Komt er op neer, Osmo was er niet!  
 
Praeses en Vice: 

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

- Ereledenactiviteit,  
o Er gaan shiften komen 
o Nieuw praesidium is ook uitgenodigd 
o Al 15 man ingeschreven 
o Osmo wilt nog wat meer proffen enzo 

- Verkiezingen 
o Motivaties voor 23u in Lucas zijn mailbox 

-  Ribben met het praesidium ligt vast op 22/04 om 18u15 aan’t Gravensteen 
- Flyer voor infopakketten is voor het nieuwe praesidium 

 
Penning: 

- WAN 
o Een goeie 200 euro winst 
o Hans heeft permanenties laten vallen 

- Bicky’s  
o Fail 

- Paashaas 
o – 37.5 

- Galabal 
o Fail 

- 12u loop 
o – 125 

- 12u cantus 
o -35 

- Rest ook fail 
- Begroting 

o Niet volledig 
 



- Kaarten Colruyt 
o Nog steeds niet in orde, is ook de moeite niet meer 

- Tang geeft 50l op de bierbowling 
 

Feest: 
- Kippetjes  

o Al 8 inschrijvingen 
o Al de rest is al in orde 
o Osmo mailt naar wetenschappen praesidium 

- Mexican praesidiumfuif 
o Schiften 

 21u00 – 22u30: Osmo, Leech 
 22u30 – 24u00: Kirill, Tang 
 24u00 – 01u30: Polle, Lucas 
 01u30 – 03u00: Nico, Peulders 

o Corona en desperado’s bestellen bij Maxim 
o Ook chips en dips gaan kopen 

  
Public Relations: 

- Sponsors blijven sponsoren 
 
Schachtentemmer: 

- Bierbowling 
o We hebben alle banen 
o Osmo gaat dinsdag met inbev liters regelen 
o Er gaan misschien nog een paar mensen bijkomen. 

- Zaal zwanenzang 
o Best Frontline regelen 

 Polle gaat dat doen 
 Datum zal 1 juli zijn, maar dit wordt eerst nog gecheckt 

 
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: 

- Micky 
o Neri haar schaamhaar al af? 

- Katrien 
o Iets met stemming via mail 

 Dit is alleen indien je echt niet op papier kan komen stemmen en voor 
ereleden 

- John 
o Foto’s online zetten van vanalles 
 

Volgende vergadering op 6 mei in de Sterre om 17u30 
 
 
 


