
Verslag vergadering 27/10/09 

Dank aan Failix voor het verslag en de porno 

Aanwezig: Felix, Michiel, Pirmin, Harald, Peulders, An, An haar stank, Janos, Sophie, Gauthier, Tom 

Te laat: Stef, Sander, Samuel 

Verontschuldigd: Blacky, 

Afwezig: Bert, schaakbord. 

 

Algemeen 
 

 An ge stinkt 

 Sleutel 

o Gauthier en Sofie hebben nog geen sleutel 

o Dolfijn heeft er nog ene, we moeten die terug hebben!! 

 Stef zaagt daar voor 

 Statuten moeten binnen bij DSA (tom zorgt daar voor) 

Sander, samuel en stef komen toe (elk 1 Euro in’t zwijn) 

 Praesidiumactiviteit 

o We denken er over op de soep maak shizzle 

 Organisatie soep 

o Stef maakt een shiften pagina aan 

o Tom brengt recept mee 

o Tom gaat achter ingrediënten en bekertjes 

o We spreken af in de grote kelder om 16h00 

o We kopen voor 40 liter 

o TODO tom; vragen voor pot van 50 liter bij resto 

 Gauthier is backupplan 

 Drank gaan halen automaat 

o Janos kijkt daar voor 



 

Feest 
 Cocktailavond 

o Janos gaat lijstje van drank voor tom 

o Tom gaat achter drank dit weekend 

o Janos kijkt achter ijs 

 Thema voor fuif geografica 

o Voorstellen 

 Blote tettn fuif 

 Cyber 

 Sm fuif 

 Pyjama feestje 

 Pimp’s and hoes 

 Pimp’s and homo’s 

 Letterfuif (vb B fuif, iedereen moet verkleed zijn als iets met een letter B) 

 Sofie 

 Message party 

 Superhero fuif 

Pr intern 

 Weekmail systeem 

o Blackass past dat aan 

PR extern 

 Just eat voorstel 

o Banner op de site, we krijgen 1euro per bestelling  

o 2 onthoudingen, de rest voor 

 Presentatie van it security van deloitte 

o Wij huren auditorium, verzorgen catering 

o We krijgen 400euro hiervoor 

o We leggen dit begin 2de semester 



 Sander kijkt hier voor 

 Jobbeus 

o 8 bevestigde, nog een paar die komen 

o Plusmin 1600 euro 

 WAN sponsors 

o Sammy en pr interns kijken daarvoor 

Doop 
 

 1339,21 euro winst 

o Begoot op 1000 euro 

 De praeses zaagt 

 “’t was lekker, ‘k ben moe”’ 

 Nog  ene voor nadoop 

o Felix 

IT 

 Foto’s voordoop en doop uploaden 

o Sammy is ze aan’t filteren 

o Geen foto’s van doop online 

o TODO blackass mailen naar thomas vanhove voor foto’s doop 

 Wan update 

o TODO wan site in orde 

 Donderdag DEVteam meeting 

 Massacantus inschrijvingssysteem 

 Terughalen printer uit zeus 

 Netwerk kleine kelder 

 PC FK 

o formatteren 

 Elektriciteitskabel Server 



 Afsluiten van netwerkpoorten in de grote kelder 

o Downloaden verijdelen in de kleine kelder  

 Netwerkpoorten afsluiten of alle torrent shizzle blokeren 

Rondvraag 

 Sander  

o Sammy maakt site jobbeurs 

  


