Vergadering 08/11/10 [Grote kelder]
Aanwezig
: Felix Tim Michiel Peulders Javache Lisa Niels Ann
FelixII Bert Robbert Compi Stef
Afwezig
: Jarn
verontschuldigd: Janos Gauthier
***Functieoverloop***
PRAESES
* praesidiumweekend
Gemaild naar organisatie, nog altijd niet gestort
* WWW
In gang schieten!
Commité
Stef, Ann, Felix, Robbert, Peulders
Voorzitter: Peulders
Locatie: Ardennen
* Drouwerijbezoek bockor
Via maxim (CB)
Samen met hortecta
Peulders vraagt vnv of dit enkel voor praesidium of voor leden is
* De website
Publiek geen beperkte dingen posten
* Optredens
Inganggeld afschaffen [unaniem gestemd]
Minder betalende bands [unaniem gestemd]
* AV
doop
=> onze doop is gepasseerd
Studentenarchief
FK cantus
5 man
€8
Randomgenerator zal bepalen wie gaat [peulders doet dat]
VICE PRAESES
* Vastzetten functies [foto's, facebook, lidkaarten, nieuwsitems site,
spotlights]
dit wordt later besproken in statutenvergadering
* Praesidiumkaarten!
straks bij peulders
* Ereledencertificaten zijn ontworpen
* Ik wil 50 strakskes!
PENNING
* financieel verslag
€1420 aan schachtenverkoop
Lustrumrekening is aangemaakt
* Massacantus
Verkoopdag voor de leden
Ereleden via Felix
nog iemand nodig die shift willen doen OFWEL 20€ betalen.
FEEST
* status abdijbier
Shiftenlijst
genoeg glazen!

TEMMER
* doop
* massacantus
SCRIPTOR
* strakske
Morgen gaat peulders om strakskes
PR INTERN
* promotiestickers
ann maakt topic aan
PR EXTERN
* stand jobbeurs.
12 bedrijven + eventueel defentie
* dossier+tocht Galabal/Lustrum
Samuel maakt sponsordossier lustrum
CULTUUR
*brouwerijbezoek
komt in orde
SPORT
* skireis
inschrijvingssysteem online
weekmail
nieuwsitem
* minivoetbal
€10 aan filo voor minivoetbalzaal
IT
* WAN?
2de Semester
samen doen met VTK? FIIIIIGGGHT!
stelt commité samen tegen volgende vergaderingen
* Lint
CURSUS
* Aanwezigheid cursuskot woensdagmorgen [zie puntje lisa]
cursuskot niet meer open
geprint blad uithangen
* spaghetti-avond
schaffen we af
* Story vraagt datum ophalen overschot boeken
begin december => zie cursusforum

***Varia***
* status forum de toog
* lidkaart
lidkaart tamas gommers opnieuw afprinten
€5 niet terug
* Alumnigegevens
faculteit vraagt aan kringen om gegevens van mensen die af studeren
bij te houden

* Nieuwe bibliotheek S5
tegen 2018 zouden alle bibliotheken in S5 terecht komen
studentenruimte op onderste verdieping
oa broodjeszaken
PC knooppunt op de 1ste verdieping
Cursusdiensten van de kringen centraliseren?
***Rondvraag***
* Doopcommité kuist kleine kelder op
* weekmeel meer lezen en controleren aub
* Andere senioren van wetenschappen zagen dat ze Peulders niet zien
* verdeling strakske beter aanpakken dan vorig jaar!
uitdelen aan jaren specifiek
maandag tijdens mededelingen zeker!
STRAKSKES in kleine kelder, neem er mee voor u jaar

