Aanwezig: iedereen behalve frying, sarah, Ide, tom
Automaat: Nico heeft automaatman gebeld: 5 cent -> 20 cent kost 16 euro,
4 tubes steken 85 euro
Galabal: Tom moet onmiddellijk aan galabal beginnen, we zijn al eind
oktober en er is nog niets gebeurd.
Over enkele weken moeten we met de sponsortochten beginnen. Er
is nog niet vergaderd, noch reclameplanning opgesteld.
Weekmeelsponsors: saen en deloitte moeten eruit
WAN: affiche heeft peulders gisteren doorgestuurd, evenals
bierkoningverkiezingen
Factuur Guido: ligt in het secretariaat op't 2e verdiep, Peter gaat er
morgen om.
Evaluatie:
- pizza-avond: er was teveel funghi. Volgende keer deel van de funghi
vervangen door iets nieuws. Vuilnis kun je in de vermeylen dumpen.
- IFK zaalvoetbal: 9-5 verloren, maar wel goed gespeeld. afrekening
kosten komen maar volgend jaar.
- NDW: was veel volk, wel jammer dat cocktails achteraan gezet waren,
comité had dat blijkbaar zo beslist.
Penning:
- 116 euro verlies, er was niet zoveel volk en er is veel gegeten
- sport: IFT 25 euro, IFK 9 euro + 10 voor de zaal komt later
- WWW: -210 euro zoals afgesproken, kost 48 per persoon, +12 euro drank
per persoon (ze hebben afgesproken alles te delen)
- status rekeningen: niet in verslag.
Vice:
- ereleden: al 835 euro binnen
Feest:
- litercocktailavond: in't 2e semester
Cursus:
- het praesidium is bezig met de FK-flapjes aan te vullen. Op de site
zijn er wel enkele mensen plots zogezegd zonder lidkaart, deze
mogen niet vergeten worden (voor de subsidies)
Cultuur:
- cultuurcheques aankondigen (Thomas mailt alles door naar Peulders)
- kroegentocht (13/11): we maken er best een culturele kroegentocht van,
in't centrum van Gent
- Thomas kijkt eens naar een fietsbar
Scriptor:
- raadels voor in't strakske: Peter wacht op de vraag van Sarah wat ze
juist wil
Devteam:
- WAN: kidk zoekt iemand voor de vrijdag wat te komen helpen, omdat hij
veel zal moeten rondrijden
Alienware sponsort, we verwachten binnenkort een pakketje
Doop:
- Dolfijn houdt de kassa bij, dat alle schachten zeker betalen
- Doopcomité drinkt geen bier, dus mag gratis.
Praesidium:
- Merel en Kidk nemen ontslag omdat ze aan de hogeschool zitten. De
coöptatieprocedure wordt opgestart.
- Het praesidium stemt bij meerderheid dat er nood is aan een
medewerkerspositie. Nicolas en blackskad zijn kandidaat, Nicolas wordt
verkozen.
Volgende vergadering: dinsdag 19u00 @ CB
Rondvraag:

- Nico bestelt drank via Collivery (gratis leveringsservice van Colruyt)
- Frying zijn schulden mogen niet op de bacchus-account gezet worden,
schulden moeten altijd bij een persoon blijven
- pizza-avond: Ivo en Frying hebben maxim zijn computer volgespoten met
slagroom. Maxim was razend. Gelukkig niet kapot.
Ook niet schachten vol slagroom spuiten als ze een sjiek
kostuum aanhebben.

