Verslag vergadering 23 maart 2010

aanwezig: Nicolas, Stef, Peulders, Gauthier, Thomas M, Felix, An, Michiel, Wixie, Pirmin, Javache,
Sander, Tom
afwezigen: hebben ongelijk.
( Samuel, Sophie, Harald)
Algemeen:
– Foto's doorsturen
– We slaan op michiel omdat hij zijn sleutel van de kelder kwijt is.
– Infodag faculteit wetenschappen nu zaterdag
– stef moet iets zeggen
– er moet affiches en andere stuff meegepakt worden voor op infoborden, en leermateriaal
– Stef, Janos, An en Felix gaan mee, deze namen moeten doorgegeven worden.
– We willen de statuten aanpassen voor de verkiezingen:
– Stef typt een artikel uit om tegenstemmen te laten gelden als er meer zijn dan
voorstemmen.
– goedkeurig verkiezingscomité: Tom, Ide, Nicolas en Samuel, unaniem aanvaard, Michiel op
reserve
– Volgend jaar: MINDER ACTIVITEITEN IN 2DE SEMESTER, IM TIRED, K?
– Verslag casinoavond: wachten op financieel verslag
– volgend jaar: meer tafels + oplossing voor poker + meer communicatie naar WiNA
praesidium toe
Penning
Feest
– evaluatie galabal:
– ok, maar int vervolg wat vroeger materiaal enzo regelen, en checklist. (zie eco-tafel)
– ontbijt waren te weinig koeken, maar was echt niet te voorzien
– twas zalig. ZAKI RULES
– cava croque monsieur? Oui oui
– Volgend jaar NDW in Vooruit? Toch nog eens goed over peinzen, 3 jaar terug was er veel te
weinig volk voor de vooruit. Misschien tijdens lustrumweek in lustrumtent?
– Minstens 1 feest in NDW comité
Cultuur
– verslag activiteiten:
– Karaoke was zeer goed, veel volk
– Bordspelen zag er goed uit, niet zoveel volk
– Culturele kroegentocht: weinig volk, slechte datum en teveel activiteiten
Pr-Ex
Schachtentemmer
– plan ontgroening? Gelijk 2 jaar terug, gewoon groepsspelen in stad
– 12-urencantus: Stef leidt van 14u tot 16u en van 00u tot 02u. Daartussen Bouvier en Tom

IT
– WANWANWANWANWANWANWANWANWANWANWANWANWANWAN
Scriptor
– zaagt achter artikels en foto's
– strakskes liggen nog op de boot
rondvraag:
– Tom: wie heeft er al betaald voor jobbeurs eigenlijk? Bert, kijk eens aub :)

