
Vergadering 29/09/09 

 15 stemmen voor om Bert vanaf nu te laten bekend staan als “wixie” – aanvaard. 

Evaluatie introdag/winadag 

 Er was een beetje vlees te kort op de bbq door de grote opkomst, maar er was wel voor 120 

man 3 stukken vlees voorzien. Vorige jaren was dit steeds voldoende, en daarbij heeft 

iedereen vlees gehad, dus geen probleem. 

 Er waren enkele Guido gidsen te kort. Er zal een lijst worden gemaakt van mensen die er nog 

1 willen, en dan worden deze voor hen besteld. 

Vice 

 Er wordt gewacht met de lidkaarten printen tot vrijwel alle betalingen binnen zijn. 

 Volgende week wordt rondgegaan bij de proffen. 

Cursus 

 Er waren problemen met de bancontact. Van enkele dagen is geen dagtotaal afgeprint 

kunnen worden. Bert krijgt de totalen gemaild en er is ondertussen een nieuw bakske. 

Cantus 

 De zangavond wordt verlegd naar maandag 7 december 

 De cantus op 9 november kan niet, wordt verlegd naar de week ervoor of erna (te zien wat er 

vrij is) 

Doopcomité 

 Er zijn 7 kandidaten. Het uiteindelijke aantal en personen worden vastgelegd na de 

openingscantus (naargelang het aantal schachten) 

Penning 

 Financieel verslag praesidiumweekend: -22,5 euro 

 Introdag en wina-dag: wachten op factuur drank. 

Feest 

 Openingsfuif alles ok. 

 Reclame maken iedereen ! (Sophie naakt in de les?  ) 

 Er komt een fuif in de 2de semester met flügel, Tom gaat eens horen voor sponsoring. 

Redactie 

 Het redactie forum wordt publiek gemaakt voor gans het praesidium. 

IT 

 Fix site dammit! 

 WAN: datum in 1ste semester.  

PR 

 Jobbeurs: Al 2 bedrijven bevestigd IBM en OM Partners. Nog een stuk of 8 pending. 

 Aparte website voor recruitment? Oogt professioneler 

Cultuur 

 Bierbowling:  woensdag 21 april. 

 Karaoke  week 30 maart 

 

 



Sport 

 Pool: gaat misschien niet door kunnen gaan door tijdelijke sluiting Stars&Stripes. 

Er wordt eens gekeken of dat in de Overpoort  

Bicky’s 

 Er moet vrijdag om de bicky’s gegaan worden. Probleem voor opslag: Harald gaat eens horen 

of we een grote diepvriezer van z’n ouders mogen gebruiken. Janos vraagt of we z’n 

camionetteke terug mogen gebruiken.  

Automaat 

 Ipv cola light wordt er Coke Zero in de automaat gestoken. 

Rondvraag 

 Bert: heeft Lucas z’n bedrijf al betaald voor die mail? -> eens vragen 

 Sophie: prijs sterrezoektocht? -> zelf voor kijken, max 10 euro 

 Sander:  wina wear?  

 Thomas: volgende week donderdag dev team meeting 

 

Todo: 

 Cantus verleggen 

 Zangavond verleggen 

 Tom: fototoestel kopen 

 IT: redactieforum + fix fotos site + datum WAN + devteam meeting 

 Janos: Camionette vrijdag? 

 Harald: Pool overpoort + diepvries 


