Vergadering Grote Kelder 16-11-2010
Aanwezig: Peulders, Michiel, Tim, javache, felixII, Lisa, Bert, Jarn,
Ann, Niels, Robbert, Compi, Stef, Felix
Afwezig: Janos
Verontschuldigd: Gauthier
***Functieverloop***
PRAESES
* overlopen van geweeste activiteiten
* afspreken datum rum cola schaatsen
Peulders maakt doodle
* afspreken grote vergadering qua kalender
Idem
* afspreken statutenvergadering
Idem
* Huisje Praesidiumweekend
Peulders belt!
VICE
* Strakskes & certificaten opsturen?
* Ereledensysteem schrijven?
michiel automatiseerd dit
PENNING
* status betalingen schachten
por iedereen
* Pizzaavond
100+ winst
FEEST
* Nacht der Wetenschappen
NDW wil niet in tent, gezien we nog geen geluidsvergunning hebben.
Twitch / porterhouse.
zelfde concept als vorig jaar.
voor lustrum doen we dan eventueel een fuif met een andere kring
* Inkopen bitterballen- en cocktailavond
Peulders & robbert doet inkopen daarvoor
Bitterballen
[1500]
Saus
Olie
Booze voor cocktailavond
* Abdijbieravond
kaas
grimbergen, pere josef en abdijkaas.
robbert pakt mesjes en bordjes mee
* Uitnodigen op FB!
TEMMER
* bierkoningverkiezing
ranking!
voorzien kabel om tot boven te geraken.
gratis vat, daarna geven we de rest weg.
* kondig rolling aan, zodat ze guido gidsen kopen.
SPORT
* wekelijks lopen
nog steeds, in de kou.

* ifk
badmintonmail!
CULTUUR
* BIER
CURSUS
IT
* Elektriciteitsproblemen, eens klachtenmail sturen?
Peulders stuurt mail naar dienst gebouwen en faciliteiten
http://www.ugent.be/nl/univgent/administratie/dgfb
* WAN
SCRIPTOR
* Verdeel strakskes in uw richtingen!
schat wat af ongeveer! niet overdrijven!
PRINTERN
* promotiestickers
offerte vragen voor 500 plastieken
* guido
maak daar reclame voor!
PR EXTERN
* status jobbeurs
13 + 2 maybe
* Peterman contacteren
* Redbull shizzle aanvragen voor lustrum
***VARIA***
* Sinterklaas
zwarte pieten:
Gauthier
Peulders
Ann
Kado'tjes voor ereleden
* Lustrum
* Shiften
Onthoud wnr je shift is!
* Peulders doet shizzle voor WWW
maak vergadering topiv aan
* Badge komt eraan, zit vast in decanaat
* Medewerkers zijn toegevoegd aan FK lijst
* Praesidiumkaarten zijn uitgedeeld
***RONDVRAAG***
* Vat student kickoff
* Massacantus Medewerkers
We betalen nachtshiften ipv die te doen.
* Vanavond verkoopt Compi kaarten comedyavond

