Praesidiumweekend 17/09/10
Aanwezig: Felix Felix Cursustrio Prexternduo Bert
Afwezig : Feestduo, Peulders, Dave, Stef, Compi, pietje
------------INTRODUCTIEDAG---------9h

Ledegank [Bert, Felix, An, Tim, Felix, Michiel]
Tafels klaarzetten en panelen klaarzetten, tap aansluiten
[Gauthier, Sander
10h30
Vertrekken aan de ledegank naar Sterre [te voet + fiets]
11h
Presentaties van fysica [S2], informatica [s9]en wiskunde [s9] +
strakske uitdelen
11h45 Broodjesverkoop aan S9
Inschrijvingen beginnen
* Nummertjes uitdelen na de presentaties
* iedereen naar tafels om te eten
* in groepen meenemen naar de pc lokalen om in te schrijven
* Nadat ze ingeschreven zijn meenemen naar beneden om
cursussen te kopen
* daarna terug naar buiten om te drinken en te eten
Na de inschrijvingen: Gratis vat.

Todo:
* Broodjes [Pr extern]: Kijk hoeveel er vorig jaar waren, trek daar 50
van af.
Max prijs; 2€80 [we verkopen voor 3€]
* Vaten
Hoeveel + welk bier
* Presentaties
Peulders, Sander & Robbert voor Wiskunde
An, Felix [&bert?] voor fysica
* Tafels [60 a 70 a 80] + stoelen & panelen [10] reserveren van vrijdag
tot en met woensdag
michiel doet dit
* welkomspaketten
Iedereen donderdag aanwezig voor welkomspaketten [2 uur 's middags]
* Inschrijvingssysteem
Kidk Verwittigen ! ! !
Dave?
* Lidkaarten ontwerp
"Lidkaart enkel geldig op vertoon van studentenkaart"
jaartal groter
lustrum dinske
skyline logo
artevelde weg
pizzahut
story
geen foto meer nodig.
* computerlokalen reserveren ! !
Bert reserveert dat [en neemt peulder's contactgegevens mee]
* nummertjes
Michiel

TAAKVERDELING [Tim Maakt Spreadsheet, post op praesidiumforum]
*Begeleiden naar pc lokaal (2)
*begeleiden in pc lokaal (2-3, incl javache)
*tap & drank (2)
*cursuspraesessen doen cursusverkoop [+1]
*broodjesverkoop (2)
*Peulders kijkt om ze bezig houden! [entertainemend!]

-------------WiNADAG------------ontbijt:
* Aldi chocomelk [opwarmen]
* Boterkoeken & chocoladekoeken
Tim kijkt om deze te bestellen.
Hoogpraesidium haalt deze op om kwart voor 8,
WiNA dag begint om 8 uur.
Bekertjes & servietjes halen, of hebben we er nog?
Jarn & niels warmen chocomelk op! warm tegen 8 uur.
* Cursuspresentaties
voor fysica om 4 uur [in S2]
voor wiskunde & informatica wanneer?
FelixII & michiel maakt presentatie voor informatica.
Lisa, Janos & Ann maken nieuwe presentatie voor fysica.
Robbert & Peulders maken presentatie voor wiskunde.
* Barbeque [begint om 5 uur, eten begint om 18h00]
Groeten dag zelf kopen en in de voormiddag snijden [gauthier]
Vlees in de namiddag gaan kopen pas [WIE DOET DIT]
bert kijkt voor frigo's
Drank RED BULL!
Kolen
Bordjes, messen, vorken, lepels, sporks, Bekertjes
Sauzen
Broden!! Wie gaat daar achter. (vraag aan tom waar)
Geen metalen riemen aandoen!

