Verslag vergadering 30/06/09
Bespreking kalender, introductieweek, WWW
(Met dank aan Jeroen voor het verslag)
verslag algemene vergadering
infobrochure

-tom ging er naar kijken => nog niet gedaan

-moest al niet binnezijn? Waar binnensmijten?

-zeker proberen tegen de 2e lichting binnen te brengen

(edit: ondertussen klaar voor 2de lichting)
vastleggen data

-@peulders; vat overkopen bachus ok

-elke clubavond op fk kalender zetten

winadag: 22 september

fotozoektocht/stadszoektocht: 29e (tegen 18 u vertrekken, tot 21) opvulling eerste
2 weken zodat er dan geen "gat" valt (cultuur)

openingsfuif: 1 oktober

oefencantus: 5 oktober

voordoop1: 12 & 13 oktober

voordoop2/pizza: 20 oktober

doop: 4 november

WWW: weekendje (vij-zo): 24&25 oktober
varia:








feest: drankactiviteit naar t eerste semester; flugel?
o
activiteit moet dus weg; of naar andere (cocktail naar porters? ==>
cocktailfuif/beachfuif)
o
flugel op 10 november
schachtentemmer:
o
bierkoning: 17 november
o
schachtenkonvent: nog geen datum
sport:
o
o
o

paintbal: nog geen datum: peulders gaat horen ivm sponsoring zus
pool: 8 oktober
naar 6 daagse van gent: navenant

cultuur: schaak: : tussen v1en v2 (woe) 15 oktober
o
poker: 2e semester!
o
naar gbk: 22 oktober

o



culturele kroegentocht: nog geen datum

guidogidsen: standaard in pakket steken, met mogelijkheid eruit te laten

verslag introductie

verontschuldigd:
sofie, TDN, blacky

aanwezig;
jerre, compi, felix, stef, nicholas, harald, an, burtburt, stef, janos, pirmin, apatat

infodagen:



1e dag: mensen moeten meewandelen naar resto (pr intern)
2e dag: mensen naar delhaize rond 16 uur om drank en chips te kopen voor
receptie (op kosten unif)



3/4 september: wachten op herexamens voor wie wat doet



ook naar dawyndt mailen voor exacte planning

introductiedag


tijdsvoorstelling
 8.30: powerpointvoorstelling van faculteit: zeker zien dat mensen van WiNA
aanwezig zijn, eventueel zelfs met vlag.
 vervoer naar sterre:
 fiets: harald, peulders
 voet: stef
 fy + inf: s9
 wi: s2

o

binnekomen via hoofdingang zodat er tijdig opgesplitst kan worden
naargelang de richting

 10.30 uitleg proffen
 .....: presentatie WiNA; stef werkt er nu al aan & veel foto's (vvn en prime na WiNA)
 .....: inschrijven en dan daarna gaan aanschuiven voor webcam voor foto, in 1
computerklas (1e verdiep)
o werken met nummersysteem: nummertje geven zodat volgorde
gegarandeerd is; nummekeres geven bij buitengaan auditorium
o lidkaarten afdrukken volgens registratienummer
o blacky poken dat alles zeker goed werkt
 .....: boordjes (en ondertussen kaartjes afdrukken) + strakske geven voor bezigheid
+ sterretocht
 .....: curussen verkopen
 .....: vat



welkomstpakket:
o
zijn er met bezig. Mogen reken op 1/1,50 pp rekenen (hangt af van bert's
begroting)
o
in orde:
o
clickx
o
eso
o
condoom
o
speculaaspasta
o
harald kent iemand die in een chipsbedrijf werken => pr contacteer harald



gratis vat: pr is bezig



guidogidsen:
o
tekstje is goed, voor de rest wachten op lijsten



varia:
o

broodje in smul kopen en aan 2,50 verkopen

winadag:

presentaties:
o
fy: janos
o
wi:peulders (verwittigen !!)
o
inf:harald (pirmin voor tofolo) + zien voor meiske
o
presentaties: vooral nadruk op 1e semester zetten + mailen naar
presentatoren van vorig jaar
o
alle presentaties ook online zetten!!


sochtends gratis koffiekoeken (niet meer in ledeberg => zoek bakker bij sterre (tov
hogent!)+ sponsoring)




bbq: vlees bestellen: ingevrore en niet vers.
voor fy en wisunde proberen bezig te houden (oa presenaties proberen te verlaten)
+ nog iets zoeken (teeworlds!!)
sport: doen ze wel mee?
o
*pornofilm projecteren (euh, sport?)
o
*eventueel lezing vlak voor bbq leggen (contacteer vakgroepen)





stef naar frying mailen voor wat te doen

WWW:
aanwezig:
stef, jerre, peulders, pirmin, burt, felix, ann, harald , apatat


datum: 24&25 oktober



locatie: zee



zeker betere locatie qua luxa zoeken dan vorig jaar; eventueel via cjt



proberen met auto's: goedkoper dan gopass, beter geld van gopass aan cheuffeurs
geven



reclame: zoveel mogelijk + orgineel
o
flyers ana begin van lessen uitdelen?
o
zeker veel reclame op voordoop
o
promoteam opstarten (in ieder jaar iemand die ff op maandag het op het
bord zetten op zetten)



thema: piraten? baywatch(peulders heeft ideale bikini)?



prijs: probleem lucas, polle etc gaan waarschijnlijk niet meer meedoen.
o
nadruk leggen dat drank op eigen geld zit
o
richtprijs: 45 euro



activiteiten: komt nog wel

