Vergadering 05/10/2010
Aanwezig: Peulders, Gauthier, Blackass; Javache; Bert, Sven, Janos,
felixV, Robbert, Compi, Niels, Jarn, Tim, Ann, Lisa, Michiel, Felix
Afwezig : Dave, Pietje
***Functieoverloop***
Praeses
* How to: de praeses is ergens waar wij hem niet kunnen zien
* FK: fuif 25 oktober
blijkbaar moet iedereen daar ook voor betalen
* FK BBQ
laten weten tegen maandag!
* Verbroederingscantus
Iedereen gaat, behalve Dave.
* Commité voor dummies
als je wil dat peulders er is, laat het hem weten!
ofwel rapporteren
Vanaf nu commitévoorzitters als aanspreekpunt!
* WiNA DAG
als een vat uitgedeeld wordt ook aan andere kringen
Vice
* Ereleden
momenteel 3 + 5 + 3 + 18 ereleden
* Affiches
iedere activiteit wil ik een affiches
* Strakskes
Ik heb voor ieder erelid een strakske nodig
Penning
* praesidiumweekend
Nog niet afrekenbaar
* introdag
-€150
minder broodjes volgend jaar!
geografica heeft al terug gestort
* WiNA dag
-€800
Feest
* Openingsfuif
Alles is oké
shiftenlijst in in orde
* Pizza avond
nog opmerkingen?
goedkoopste pizza, als vegitarische = fungi
Cursus
* bij mails: adressen naar BCC
* spaghettieavond, peter/meter herkenningsavond
Eventueel doen in Home Astrid
Iedereen maakt eigen pot saus
Cultuur

* Bierdegustatieavond
ongeveer 3€ per bier, 12€ voor de avond
* Brouwerijbezoek
Brouwerij in gent, eventueel augustijn?
ongeveer 5€ per persoon
* Comedyavond
GBK/BIOLOGEN
Wij krijgen ledeprijzen als wij zelf affiches printen en ophangen.
Dit doen we ook
* Schaken
contacteer schaakbord daarvoor
* Filmfestival
"De eenzaamheid der priemgetallen"
=> de donderdag eventueel gaan met WiNA!
Schachtentemmer
* Openingscantus
Enkel doopcommité vanaf 19h15
de rest vanaf 20h30
* Cantus op 9 December!
Sport
* IFT + Afterparty
afterparty = FK fuif
gratis bonnetje voor sporters
sporten
Basketbal
Tafeltennis [stef]
Mini-Voetbal
Volleybal heren
Praesidiumkamp [iedereen behalve compi, janos & dave]
* IFK
Dames
Badminton
Heren
Badminton
Minivoetbal
Volleybal
=>

Inschrijvingsgeld moet gefactureerd worden aan WiNA Gent.

IT
* Dave studeerd avondschool
=> verplicht om ontslag te nemen
=> heeft al ontslag genomen half juli, maar heeft dat niet laten
weten.
* Peulders hangt blaadje uit om nieuwe IT te vinden
PR Extern
* Guido doorsturen??
=> Peulders regelt dat.
* Jobbeurs = Woensdag 2 Maart!
PR Intern
* Affiche voordoop 1!
=> Stef
* Affiche Voordoop 2!
=> Janos/robbert
* Fora aanmaken voor activiteiten
* Affiche spaghettieavond?!?!???? wooooooooooooooaaaaaa?

* n affiches hangen, om meer aandacht te trekken.
Scriptor
***VARIA***
* Attentie ereleden
stuk chocolade met sinterklaas
* Sterre activiteit 11 oktober
bicky burgers [160 bicky's]
Peulders gebruikt auto om achter bicky's en broodjes en sauzen te
gaan
EN DRANK VOOR DE KELDER.
* Restjes welkomspakket
Peulders maakt leuke welkomspakketjes voor het praesidium!
* Tombola
pr externs zagen voor prijzen bij sponsors
pr externs zagen bij maxim voor
gratis vat?
gratis drankkaarten?
...
* Foto's
An is verantwoordelijk voor foto's
***VRAGENRONDE***
* Gauthier
peulders gaat om drank
als er gepakt wordt uit kleine kelder, kuis het op!
Labojassen 2de semester
Lisa regelt dat samen met gauthier
Gauthier besteld 50 stuks + brillen? ? ? zie forum
Bert bekijkt dat tegen eind december
* Javache
290 leden [159 1ste jaartjes], dus slecht 150 oude leden, waarvan
234 betaald.
=> IT's proberen daar een banner voor op te lossen!
* Stef
Volgende week dinsdag na de vergadering lustrumvergadering
* Ann
Affiches blijven we printen bij multicopy
Morgennamiddag schachtencodices printen [eerst testcodex printen]
=> 30 stuks
* Michiel
Vat vanavond, samen met tim!
Begin november is deadline eerste strakske!

