De praeses opent de vergadering op 2008-08-02 om 14u25.
Aanwezig (10): Propolis, Peter, Neri, Thomas, Kidk, Merel, Peulders,
Tots, Bert, Harald
De vergadering begint met enkele losse puntjes:
- ouderdag: er wordt beslist dit niet te organiseren, bij gebrek aan
interesse bij zowel praesidium als docenten
- acco:
bij gebrek aan een alternatief zullen we moeten bij acco
blijven. Ide, Peter en Tots onderhandelen
het nieuwe contract met acco.
- kicker:
Om een kickertafel aan te kopen is er niet genoeg geld.
Daarom wordt er beslist 3 maanden te huren
en de inkomsten te evalueren. Het wordt sowieso stopgezet
zodra we 100 euro verlies lijden.
- agenda opstellen: de praeses deelt een kalender uit met de reeds
vastgelegde activiteiten, waarna de overige
activiteiten worden ingepland.
SEMESTER 1
* week 1: dinsdag: WiNA-dag.
Er wordt voorgesteld de BBQ op een andere dag te houden, en
voor een andere grote activiteit
te zorgen om mensen naar de clubavond te lokken op de WiNAdag. Naast de twijfel of we genoeg mankracht
hebben om zowel BBQ als WiNA-dag tegelijk te organiseren
(gezien de meesten dit jaar naar hun lessen
willen), zou dit het voordeel hebben dat niet-kotstudenten
fysica en wiskunde toch naar de BBQ kunnen
zonder een ganse dag te verliezen (de fysici hebben immers om
10u al gedaan op dinsdag). Zij zien dit
als hun eigen kennismakingsactiviteit waar zij van
uitgesloten worden.
De vraag is hoe het dan wel te doen. De BBQ in de eerste week
leggen zou de eerstejaars kunnen weghouden
van de WiNA-dag, bovendien zou maandag te kort op de bal zijn
en is het woensdag student kick off.
Thomas stelt de maandag erop voor, waarmee het praesidium
akkoord gaat. Als plakmiddel op de WiNA-dag
zelf stelt propolis voor allerhande frituur-dingen te doen
tot de clubavond, dit zal evenveel volk naar
de clubavond trekken en kan op bijval van het praesidium
rekenen.
Er wordt ook beslist geen andere activiteiten te leggen die
week, om zo zeker zoveel mogelijk
geïnteresseerden naar de WiNA-dag en de clubavond te lokken.
* week 2: maandag: BBQ, donderdag: openingsfuif.
* week 3: maandag: openingscantus, woensdag: pooltoernooi.
We moeten waakzaam zijn dat situaties als vorig jaar zich
niet herhalen: in de CB kwamen verschillende
mensen uit de richting eens naar de clubavond, maar hier was
bijna niemand na de zware cantus. Fail.
* week 4: maandag: voordoop1a, dinsdag: voordoop1b, woensdag:
schaaktoernooi, vrijdag-zondag: WWW
Gezien schaaktoernooi een ander publiek trekt dan de
voordoop, en er al 2 dagen keuze is, verwacht men
geen probleem om schaaktoernooi de dag erna te doen.
* week 5: dinsdag: voordoop2 + pizza-avond, donderdag: NDW.

Peter vindt het vrij ongelukkig dat WWW, voordoop2, NDW zo
dicht op elkaar vallen en vreest dat dat
volk gaat kosten. Merel beaamt dit, maar zegt dat de
wetenschappen de NDW-datum zo beslist hebben.
Alles is ondertussen al gereserveerd dus kan moeilijk
veranderd worden.
* week 6: maandag: doop, donderdag: kroegentocht.
Harald vermoedt dat SDW ook daar ergens valt, misschien die
woensdag, maar dat ligt nog niet vast
en kan dus nog niet ingepland worden.
* week 7: maandag: lasershooten, dinsdag: bierkoningverkiezingen.
Op de bierkoningverkiezingen wordt, zoals gewoonlijk, een
gratis vat ingezet.
* week 8: maandag+dinsdag: vakantie
In het verlengd weekend 8-11 november wordt WAN
georganiseerd. Of het 8-10 of 9-11 is wordt aan het
WAN-comité overgelaten. De IT zit dit comité voor, er wordt
gesuggereerd dat Lucas en Polle ook
interesse zullen hebben.
* week 9: maandag: pokeravond, dinsdag: abdijavond.
* week10: dinsdag: 'een feestactiviteit', donderdag: cantus (nadoop)
* week11: vrijdag: sinterklaas
* week12: woensdag: Massacantus XVI
SEMESTER 2
* week 1: maandag: start inschrijvingen gotcha, dinsdag: jeneveravond,
vrijdag: 'bizarre dag vrijdag de 13e'
Peter vraagt waarom er maar 1 echte activiteit is de eerste
week, terwijl iedereen dan een zee
van tijd heeft. Propolis antwoordt dat het anders te moeilijk
is er reclame voor te maken, Merel
bevestigt dat jeneveravond het enige is dat men gaat
onthouden.
* week 2: maandag: start gotcha, dinsdag: 'een eetactiviteit',
donderdag: karaoke
Merel weet niet direct wat. Peter stelt voor er een
chocoladefondue te doen, Peulders heeft ook
een chocoladefontijntje, Merel ziet dat wel zitten. Als het
idee niet gebruikt wordt, wil Peter
dit wel doen als ereledenactiviteit.
Thomas en Merel komen overeen dat karaoke onder cultuur valt,
gezien die anders bijna niets te
doen heeft qua activiteiten.
* week 3: maandag+dinsdag: krokusvakantie, donderdag: schaatsen.
* week 4: dinsdag: 'een eetactiviteit'+gratis vat, donderdag: quiz
* week 5: vrijdag: Galabal
Propolis wil geen andere activiteiten in de week van het
galabal. Er worden nog geen data voor
reclame en galabal-gerelateerde activiteiten vastgelegd.
* week 6: dinsdag: beursdrinken, donderdag: 12u-cantus, vrijdag: dies
natalis
Het is onduidelijk of beursdrinken zal meetellen als
drankactiviteit, gezien maxim dat zelf al
wilde organiseren. Indien dit niet het geval is, zal een
cocktailavond ingepland worden als
vierde drankactiviteit.
* week 7: donderdag: Ierse avond @ Porter's House
* week 8: maandag: ontgroening, donderdag: jobbeurs, vrijdag: paashaas

<Paasvakantie>
* week 9: maandag: verkiezingsvergadering, dinsdag-donderdag: campagne,
donderdag: bierbowling
* week10: maandag: verkiezingen, dinsdag: verkiezingsfuif + mexican
night, donderdag: ereledenactiviteit,
vrijdag: vakantie (dag van de arbeid)
* week11: dinsdag: jenevervoetbal
Harald wil nog kajakken, maar hiervoor lijkt geen geschikte
datum meer vindbaar, gezien het weer
dit pas toelaat vanaf mei, en een andere datum voor
jenevervoetbal ook niet meteen in zicht is.
Peter stelt voor dit als praesidiumactiviteit te doen. Harald
onderzoekt de mogelijkheden.
* week12: Er wordt gevraagd of er nog opmerkingen, vragen, ontevredenheden... zijn.
* Er wordt geprotesteerd tegen het niet herhalen van de Flugelavond.
Propolis argumenteert dat dit enkel
succes had omdat enkele mensen superveel gedronken hebben, maar er
wordt weerlegd dat dat kwam omdat het
vlak na de doop lag. Er wordt gesuggereerd om Flugel op NDW te
verkopen. Dat kan op algemeen bijval rekenen.
* Er wordt gevraagd wat met de sterre-eetactiviteiten en
praesidiumactiviteiten. Deze worden later vastgelegd.
Verder worden geen opmerkingen gemaakt. Het praesidium stemt over de
agenda: 10 voor, 0 tegen, 0 onthoudingen.
De kalender wordt unaniem aangenomen. Er zijn geen rondvraagpuntjes.
's Avonds zal de begroting overlopen worden met de geplande activiteiten.
De volgende algemene vergadering gaat
door op woensdag 17 september om 17u00 in de grote kelder.
De praeses sluit de vergadering.

