Verslag vergadering 09 februari 2010

aanwezig: Samuel, Nicolas, Stef, Peulders, Gauthier, Thomas M, Felix, An, Michiel, Wixie, Pirmin,
Javache, Sander
afwezigen: hebben ongelijk.
(Sophie, Harald)
Algemeen:
–
–
–
–

Michiel wordt gecoöpteerd en geeft een vat. Hoera!
Tom port het lustrumcomité voor die pannenkoekentoestanden
Het FK organiseert iets met upperdare en tetten. Allen daarheen
Voorstellen voor praesidiumactiviteit: vissen, vogelen, zwemmen, jenever...

Vice:
– niets te melden
Quaestor:
– WiNA is rijk. Feest. Een vat.
– Nota voor volgend jaar: Labojassen+brillen verkopen via WiNA? Eens bij kijken hoeveel
dat kost.
Pr-Ex
– Status jobbeurs: super! 13 of 14 bedrijven, dus 2600 euro inkomsten. Very nice. I like.
– Sjieke affiche trouwens.
– Oproep voor shiften in te vullen!
– VVJ wil ons sponsoren, maar lijkt niet echt toepasselijk voor ons. We gaan er niet op in gaan
PR-in
– affiche bitterballen? Foei foei
– affiche galabal? Foei foei
– weekmeel? Foei foei
Scriptor
– Tom gaat vragen aan aan Jimmy en Relix voor wat "pickin up chicks for dummies
(winezen)" te schrijven
Feest
– Afspraken bitterballen: papierke voor de scores, voor de rest: BAKKN
– status galabal:
uitnodigingen -> tom
openingsact: surprise! Sophie kijkt daar voor. Vindt ze geen -> strippen :)
sponsortocht overpoort: morgen (woensdag) na casino night vergadering
Sport
– Skireis, whatever
IT:
– stuff
Cultuur
– Status casino: morgen vergadering
– bordspelen: outpost OK, wel zelfde dag als paintball
– karaoke: eens informeren of we geen goedkopere drank kunnen krijgen ofzo...

Cursus:
– WORK BITCHES. Meer open zijn in de eerste week :p
– cursusverkoop gaat goed. We staan nu al vitueel positief.
– Bancontact: kabel is te kort. Moet opgelost worden. Cursussen kijken daar zo snel mogelijk
voor.
Meester
– peulders is nog niet zeker of hij een kotrolling zou doen. Hij wil es lustrn ofdatter andre
voorstelln zin
– Verbroederingscantus WiNA op 5 maart in Hasselt. Ze willen daarvoor vergaderen (wtf?).
Sturen we de cantor? :p
rondvraag:
– Thomas: fotos doorspelen aan IT en cameratje terugleggen. Thomas moet van Peulders zijn
lul nie weten
– Sander: TRUIEN!
TODO
tom: lustrum pannekoeken, uitnodigingen + affiche galabal
IT: lidkaarten afprinten

