
Verslag vergadering 
 
Peulders 
 
-zaterdag/zondag weekmail (1 iemand per jaar rondgang) 
1ste bachelor: peulders 
2de bachelor: harald/thomas 
3de bachelor: Minerva 
-spotlights => Tom 
 
Dolfijn 
 
-ondertekenen van doopdiploma’s door Lucas 
 
CB 
 
-frisdranken: cola, Fanta en Ice Tea 
-vragen naar zuipkaarten? 
-vat Rodenbach op clubavond 30 september in orde 
 
IT 
 
-eID’s voor introdag! (3) 
-WAN datum 
=> wachten op mening eerstejaars 
-inschrijvingssysteem klaar (FK nummer invoegen, …) 
-interesse’s aanpassen (lasershooten, …) 
-algemene e-mailadressen (bvb. sport@wetenschappen.be => alle 
sportpraeses van wetenschappen) 
 
Acco 
 
-vraag in schijven te betalen (pr extern) 
=> zo ja, eerste schijf van 8000€ 
 
Galabal 
 
-in deWhite Cat 
 
Jobbeurs 
 
-+/- 10 bedrijven 
-gaat door 
-kijken voor CV-boek (3de bachelor, 1ste en 2de master) 
-350 – 650 € per bedrijf 
 
Workshop Deloitte 
 
-doel: 3de bachelor, 1ste en 2de master 
-kijken voor onderwerp 
-17 november 
20u start 
-reclame maken 
-brood: 
-zelf smeren 
-verrassingsbrood 
 
Cultuur 



 
-meedoen met Wetenschappen filmavond (andere datum vragen!) 
-mailen voor Outpost 
 
Prijzen voor tornooien 
 
-bonnen van KBC 
 
Feest 
 
-flyer voor openingsfuif bij het lid worden/introdag 
-spaghettiavond wordt geschrapt 
-pizza-avond: 
-400€ voor 100? 
 
WWW 
 
-vervoer (heen) 
-vervoer (terug) 
-camion (kidk) 
 
Studentikoos 
 
-zedenmeester: doorgeeflint (geen apart lint) 
-keizer cantor: in orde! 
 
Introdag 
 
Shiften 
 
-peulders wilt klikken voor presentatie 
-te voet(merel en ivoos) 
-fiets(burtburt en thomas) 
-presentatie WiNA: 
-informatici: Prop en Ide 
-fysici: Felix en Bert 
-wiskunde: Peter en Peulders 
=> dan begeleiden naar pc-klassen (Samuel en Thomas in pc-lokaal, Ide 
beneden (gratis sms’en)) 
-tijdens presentatie: cursussen naar A1 (rest) 
-trappenlopers: 
-Harald en Peulders 
-lidkaarten: 
-Dolfijn, Stef en Ivoos 
-broodjes verkoop: 
-Frying en Ide 
-drank tot 15u frisdranken: 
-Tom en Merel 
-cursusverkoop: 
 
-Dolfijn, Stef, Ivoos, Prop, Bert, Tots 
 
-na 15u BIER gratis!!! Andere dranken betalen en voor 15u alles betalen! 
 
Wina-dag 
 
-maandag/dinsdag wortels halen (nog iemand zoeken!) 
-beloning rondleiding: 2 pizzabons 



-7u30:Bakkerij om broodjes: 
-Thomas en Frying 
-7u45:verkopers: 
-Ivoos en Frying 
-9u45:verkopers: 
-Ivoos en Frying 
-9u45:activiteiten aankondigen: 
-Ivoos 
-13u:om vlees gaan: 
-Harald en Thomas 
-13u:groenten kuisen: 
-Dolfijn, Ivoos, Neri, Peter, Frying 
-13u:overview Fysici: 
-Bert en Klaas 
-14u:overview Informatici: 
-Sarah, Ide en Tom 
-15u: overview Wiskundigen: 
-Peulders en … 
-16u15:bbq klaarzetten: 
-Tom, Peulders, Ide, blackskad 
-17u:tappen: 
-Peulders en Stef 
-17u45:vlees bakken: 
-Tom, Ide, blackskad 
-20u:begeleiding naar CB: 
-te voet: Ivoos en Prop 
-met fiets: Dolfijn en Ide 
-20u15:rest opruimen 
 
Propolis 
 
-colruyt-kaart? 
-Dawyndt contacteren 
 
Volgende vergadering: dinsdag 30 september om 17u30 


