
Vergadering Grote Kelder 30-11-2010 
Aanwezig: Javache, michiel, lisa, bert, jarn, felixII, Robbert, Stef, 
Niels, Compi, Janos, Peulders, Ann, Felix, Tim,  
Afwezig: Gauthier 
Verontschuldigd:   
 
***Functieverloop*** 
 
PRAESES 
* Stef 
* Agenda 
 tegen volgende week 
 Irish evenin' rond st Patric's day 
* Statuten 
 reff. naar artikel 59 aangepast naar art. 60 
 facebook 
  => linken aan Pr Intern, feest1, Praeses 
 Foto's 
  => linken aan PR Intern, feest2 
 Stemsysteem 
  => ofwel voor/tegen als er geen tegenkandidaat is [meer 
tegenstemmen dan voorstemmen is niet verkozen] 
  => meer kandidaten: enkel voorstemmen 
   => als het aantal voorstemmen voor beide onder de helft 
ligt van het aantal stemmen => niemand verkozen! 
   => bert denkt hier nog eens over na 
* verjaardag canard bizar 
 iedereen eens afkomen! 
* schaatsen: 35 + 10 + 88 
 => Iedereen betaald zijn eigen drank, wina betaald schaatsen 
 => 7h30 @ S9 
 => 7h50 @ Cristallijn. 
 => 1/2 rum cola 
* Lustrum: plaatsing van de cantus. 
 => We blijven dit op de eerste vrijdag doen! 
 
 
VICE 
 
 
PENNING 
* Drank Therminal 
* Zangavond 
 => hurray! een onuitspreekbaar duits liedje geleerd! 
 
 
FEEST 
* Bespreking bitterballen 
 => volgende keer, geen bitterballen in vreemde plaatsen steken! 
* overloop cocktail 
 => zonder drankkaarten en met jetons 
  => 1j = 2,5; 6j = 12€ 
 
 
SCHACHTENTEMMER 
* nadoop/DC 
 => stef contacteert DC 
* massa/cantus 



 => stef zorgt voor emmers 
 => schachten staan daar vanaf 5h30 
 
 
IT 
* WAN 
 => VTK ziet dat zitten 
 => IT gaat daar eens mee samen zitten 
  => ZEUS bestuur helpt mee 
  => IT stelt commité samen 
* Stroom 
 => IT heeft gemaild voor eventueel noodoplossing indien nog 
stroomuitval  
 
 
PR INTERN 
* stickers 
 => 176€ + BTW [500] = €213 voor 500 stickers 
  => beetje teveel geld? GEEN STICKERS 
 
 
PR EXTERN 
* peterman 
 => 2 niet puur jeneveractiviteiten 
  => jenevervoetbal 
 => logo op affiches 
 => NIET cocktailavond  
  TIM TODO contacteert filliers! 
* Guido 
 => mailen voor 20 jaar guido 
  => wij geven zowiso geen adressen door! we kunnen eventueel 
mailen voor hun. Ze bieden in ruil natura. 
* Naturasponsoring? 
 => van vorig jaar hebben we nog €560, van dit jaar €600 [hier gaat 
een klein deel van naar GBK] 
 => Peulders zet deze lijst online, zodat we kunnen kijken. 
 
 
CURSUS 
* binnenbrengen boeken 
 => er is voor gemaild 
* status 2de semester 
 => sommige proffen al geantwoord 
 
 
SCRIPTOR 
* strakske: deadline! 
 6 DECEMBER MOET ALLES BINNEN 
 => glijbaantjes doorgeven! 
 
 
CULTUUR 
* Casinonight 
 => samen met VPPK en nog een Grote kring? 
 => andere lokatie? 
 => carta mundi contacteren 
* brouwerij: 20 man. 
 



 
SPORT 
* wekelijks lopen 
 
 
 
 
***VARIA*** 
* friteuses 
 => staan op Wietse zijn kot. 
 => Lisa zorgt daarvoor. En Jannick zorgt voor het uitwassen. 
* Truien 
 => Peulders kijkt daar voor 
* Chocomelk op 6 december 
 => Peulders maakt daar shiftenlijst voor 
* Cambio UGent 
 => vanaf december kan je goedkoop auto'tjes huren. Interessant om 
naar de macro te gaan! 
* volgorde fk-cantus:  1. Peulders 
   2. Robbert 
   3. Michiel 
   4. Bert 
   5. Janos 
   (6.) Sander 
   (7.) Lisa 
   (8.) Felix V 
   (9.) Stef 
   (10.) Tim 
   (11.) Ann 
   (12.) Felix 
* 18h27: lisa's bretel schiet los. 
 
 
 
***RONDVRAAG*** 
* @ IT : Meer opties naar privacysettings? 
* @ IT : Like knop WUDjes? 
* @ IT : Activiteitenpagina 
* @ Michiel: geef door wat er mis is aan het cursussysteem 
* @ IT : knop "alles betaald" op schuldensysteem 
* @ Bert: wees minder lui! 
* @ IT : Check Gotchasysteem 
* @ Printern: Zet chocomelk in weekmail 
 
* @ praesidium: breng 4€ mee naar schaatsen 


