
Verslag vergadering 09/03 
------------------------------- 
 
Aanwezigen: Stef, Bert, Janos, Pirmin, An, Felix, Michiel, Peulders, 
Thomas, Sander, Nicolas, Gauthier, Dave 
Verontschuldigd: Harald, Tom, Samuel 
Afwezig: Sophie 
 
* bert -> Joyce??? 
* go-pass -> wina betaald 
* schulden paint-ball, €100 stef en €50 samuel 
* dies natalis kaarten: 
 - eerst bert die kaarten verkoopt 
 - dan per praesidiumlid x kaarten 
* pr-extern: jobbeurs betalingen? 
* doopcontainers? €37 per kring volgens factuur naar fk, wtf? 
 -> tjah, betalen zeker, nie veel keuze zeker? 
* affiches culturele kroegentocht 
 -> affiches doorsturen naar felix tegen morgen 
* bordspelen avond: alles geregeld met outpost, alle spellen beschikbaar 
* galabal: status update 
 -> dj in orde 
 -> le bateau in orde, morgen laatste afspraak 
 -> vragen voor tent en branders! 
 -> vragen aan tom voor tassen en bestek voor ontbijt 
 -> shifts voor bonnetjes + inkom(2) en vestiaire (2) 
 -> strakskes gaan halen, niet uitdelen; WIE? samuel? 
 -> cava gaan halen, #flessen (hapjes van sophie haar oma), dave 
rijdt vrijdagmiddag 
 -> rode loper van farma(?) heeft et nie overleeft, een kopen ofzo? 
 -> normaal moeten we niet teveel op voorhand doen. Janos zal nog 
eens vragen 
* abdijbieravond: (geen verlies, tenzij glazen breken en we de kaas 
gratis weggeven) 
 -> salamie? droge worst? 
 -> kaas: €1 ofzo (veelvoud van 50 cent voor) 
* drank van de macro 
* 12-urenloop, harald zou gemailed hebben, maar heeft geen reply gekregen 
van zen medesporten 
* peulders geraakt geïrriteerd door die rooie loper die we gaan lenen 
* IT: foto's van jeneveravond, bitterballen 
* bike-in: 
 -> enkel pc nodig-> IT gaat FK-pc daar zetten. 
 -> janos schrijft tekstje 
 -> verkoop: donderdagmiddag en maandagmiddag 
* cursussen: geen boeken? 
 -> michiel mailt naar story! 
 -> zaagmails: terugmailen dat ze er nog niet zijn 
* schachtentemmer: 
 -> kunde rodeloper lenen 
 -> kijken voor zwanenzang 
* 24uren van de canard 
 -> wina verkoopt fastfood? 
* ochtendactiviteit: wina75? 
 
Rondvraag: 
* peulders 
 -> heeft iemand een lintje? 



 -> is iemand gebeld door een 09 nummer? yep, stef, was urgent voor 
FK Knock Out 
* felix: die rooie loper, kunnen we dat lenen? Peulders: ja maar nie in 
S30 
* blackskad: tom ging kijken voor affiche voor wan? 
* dave: rijdt vrijdagmiddag (strakskes, makro) 
* doe verder, janos moe naar de colruyt 
* dave vraagt om de rekening van WWW. Samuel ging dat doen 
* bert moest iets aan tom vragen, maar dien is er nie :) 
 


