Aanwezig: Peulders, Gauthier, Tim, Stef, Michiel, JArn, Felix II, Niels,
Lisa, Felix
Afwezig: De rest dus
***functieoverloop***
PRAESES
* Verslag van CB vergadering [meer info zie peulders]
Verslag wordt nog doorgestuurd.
VICE
* Peulders kijkt voor certificaten an kaarten,
Michiel zorgt ervoor dat de juiste namen erop komen [programmeren enzo]
Tegen volgende week wil ik printen & beginnen uitdelen.
CURSUS
* Spaghettieavond [4 weken voor het einde van het semester 18nov?]
Peulders maakt topic aan daarvoor.
Bert belt naar praeses astrid om te reserveren [€50].
Peulders kijkt voor kookgerei.
We maken zelf spaghettieavond.
PR INTERN
* Stickers van WiNA
plastiek of papier? We wachten op prijsverschil.
PR EXTERN
* Zadelovertrekken kinepolis
30 voor tombola
creatief zijn met zadelovertrekken
* Pizzabonnen
25 gratis pizza's
7 naar SCRIPTOR voor wedstrijden
3 naar VICE voor tombola
5 voor medewerkers/defteam
IT
* Blaadje hangt uit, volgende vergadering kiezen we een IT of IT
medewerker
TEMMER
* 29 schachten, daarbij nog 2 extra
VPPK schachten laten we dopen op doop zelf [zonder buitendoop]
Pieter Reuse & Ruben Van Dijck, buiten + binnendoop.
* doopvergadering in de week van 1-2 november
SPORT
* IFT overlopen
Maandag praesidiumkamp 8h
8 man max, min 5 praesidiumleden
uren komen op't forum
* Vanavond oefenmatch tegen filo [8h]
* Rugby team bestaat, sport informeert daarvoor.
SCRIPTOR
* Gauthier doet introdag & bbq

*
*
*
*

Stef voordoop 1
Lisa: madame soleil.
Cantusverslagen: Jos Joris.
Pizza onderzoek.

FEEST
* Abdijbieravond verplaatsen door lustrumweek hortecta
naar 16/11
* Cocktailavond naar
30/11
* Pizzaavond
SHIFTENLIJST AANMAKEN!!!
LUSTRUM
* mails zijn verstuurd voor milieuvergunning
PENNING
* Bicky's
€76 Winst. Hurray.
***VARIA***
* Vat Kickoff
Peulders stuurt mail voor
* Gauthier = geschoren
* Microgolf kopen met WiNA
Kijk uit naar de ALDI microgolf!!!
* Onderlimiet jobbeurs:
10 bedrijven
* 7377'n
* 1/3 schachten is vrouwelijk. WOOOOOHOOOOOOOOOO.

