
Vergadering Grote Kelder 23-11-2010 
Aanwezig:  Ann, Niels, Stef, Compi, Robbert, Javache, FelixII, 
Bert,    Gauthier, Lisa, Felix, Peulders, Janos 
Afwezig:   Pietje 
Verontschuldigd:  Tim, Michiel, Jarn, 
 
***Functieverloop*** 
 
PRAESES 
* statuten 
 volgende week statutenvergadering! 
  verkiezingssysteem 
  functies vastleggen 
   lidkaarten, foto's, spotlight, facebook, nieuwsitems. 
* schaatsen: wo 1/12 
 rumcola baby 
* data: 
 volgende week eerste kalendervergadering, stuur u datums naar 
Peulders!!! 
* galabals 
 VLK [10€ incl gratis bus], 3/12, stuur naar peulders als je 
interesse hebt. 
 
VICE 
* status ereleden 
 ze zijn content. 
 
PENNING 
* zangavond 
 bert zoekt achter auto, anders eventueel keyboard! 
* status rekening 
 Osmo heeft betaald. Hurray! 
* massacantus en doop? 
 Doop is 50% betaald, andere 50% is hoofdzakelijk sjappie 
* Subsidies zijn ingediend & goedgekeurd 
 
 
FEEST 
* Bespreking abdijbieravond 
 kaas abdijbier uitdelen onder praesidium. 
 voor volgend jaar => eventueel overschakelen naar STREEKbieravond! 
  speciale biertjes, speciale selectie eventueel. 
 @ brouwer nummer meegeven zodat als iets niet geleverd kan worden 
dit kan geweten worden! 
* Bitterballen overlopen 
 Bitterballen naar CB! @ iedereen => neem ze mee naar CB!!! 
 OLIE & SAUZEN OOK! 
 Bitterballenhouders ook! 
 michiel houdt streepjes bij [21-23h] 
* Cocktailavond misschien 
 hoe krijgen we drank in de overpoort? 
 
 
SCHACHTENTEMMER 
* cantus 
 alles is oké 
* plannen 2de semester 
* schachten massacantus 



 stef koopt emmers 
 
IT 
* plannen 2de semester 
* WiNA2 desktop heeft maar een 80GB harde schijf 
 javache koopt nieuwe 750GB harde schijf "58€" 
* naar VTK gemaild voor die lan. 
 
PR INTERN 
* Weekmeel 
 zeg dat het geen spam is aan google. Damn you google! 
* 500 stickers 
 ann heeft gemaild 
 
 
PR EXTERN 
* wtf clearwire? 
 waarom deelt VPPK dat uit, met ons schild op? 
  gauthier mailt daarvoor!  
* Chocomelk 
 die van introdag: nog een maand goed! 
* Pizzabonnen 
* KBC vlag uithangen in CB 
* Zadelhoesjes 
* microsoft komt naar jobbeurs 
 
 
CURSUS 
* volgend semester? 
    => stuur datums door als je iets wil doen   
 
 
SCRIPTOR 
* strakske? 
   => binnen 10dagen => schrijven!!! 
 
CULTUUR 
* plannen 2de semester:  
 => stuur datums door 
 
SPORT 
* jeneverschaatsen? 
 2de semester 
* plannen 2de semester 
 => stuur datums door 
* begin december mailen naar de proffen voor cursussen 
* boeken terugbrengen naar story? 
 Ann zet in weekmail dat boeken binnenkort worden binnengebracht. 
 
 
***VARIA*** 
* vervoer van bitterballen, saus, frietvet,... 
 Iedereen helpt 
* wie haalt de frituur op? 
 Janos 
* vervoer drank? 
 we moeten nog achter appelsap & cranberrysap 
  Appelsap uit de aldi [Peulders/Felix] 



  Cranberry Colruyt 
* www 
 Huisje 
* porno in de lustrumtombola 
* Badge S9 
 is onderweg. Binnenkort. Hopelijk. 
* Wina's voor verbroederingscantus 
 WiNA's antwoorden niet op emails.  
* Gotcha 
 2de semester, 1ste 3 weken doen we gotcha! 
 script staat nog op de site, Javache kijkt daar voor. 
 
***RONDVRAAG*** 
* kelders kuisen 
* Guidogidsrollin' met schachten: 2 december! 
 Stef stuurt mailtje naar schachten 
* Compi levert 5 guidogidsen @ peter vdd 
* Lustrum 
 heeft iemand een fax? 
 Tent : 15m:25m 
 Verbroederingscantus verleggen naar 1ste vrijdag van de lustrumweek 
  [stemming: niemand tegen; onthouding: robbert, lisa, gauthier] 
 morgenavond op akke's bureau [19h-21h]: oud leden opbellen! 


