
Vergadering Grote Kelder 14-12-2010 
Aanwezig:  Peulders, bert, niels, compi, robbert, stef, jarn, 
felix2, tim, michiel, ann, felix 
Afwezig:   Pietje, janos, 
Verontschuldigd:  gauthier, lisa, javache 
 
***Functieverloop*** 
 
PRAESES 
* Massacantus: nog 2 kaarten over  
 => proberen te verkopen aan  
 => stef koopt emmers 
 => we doen nog altijd ons shiften niet 
 => vlag is in orde 
* Guido shizzle 
 => cinema pakket 
 => peulders kijkt hiervoor 
 
 
VICE 
* Ereleden 
 => brief sturen met officiele uitnodiging voor het galabal. 
  michiel stelt deze op! 
 
 
PENNING 
* Zwarte lijst: mensen die nog steeds hun schulden niet betaald hebben. 
 => Alle mensen die nog niet betaald hebben staan op de zwarte lijst 
  => grootste schulden : FRISTI [130], TOTS [5], Thomas vanhove 
[58], Elvis willems [50], laurens dewispelaere [47], stijn diependaele 
[21,93], Jasper souffriau [7], Bram lampe [70], Jens [45,3], DAVE [72,5], 
nicky [93], kim v rudolf[43], wouter lambrecht [5], christof uitersprot 
[4], sander devis [4] 
* Praesidiumweekend 
 => NOG ALTIJD NIETS 
  => bij iedereen komt 50€ op de schulden hiervoor. 
* Eindafrekening cursusverkoop [9000€] 
 we hebben 17000 staan op rekening => nog 8000€ over. 
* Verslag cantus  
 => -35€ 
 
FEEST 
 
 
SCHACHTENTEMMER 
 
 
IT 
* WINA2 Printer alignement! 
 
 
PR INTERN 
 
 
PR EXTERN 
* sponsordossier (status,...) 
 => samuel ging dat 3 maanden geleden doen 
* sponsortochten plannen 



 aan't begin van volgende semester sponsortocht met gans praesidium 
doorheen gent! 
 => overpoort 's avonds rond 8 uur 
 => zwijnaardsesteenweg overdag 
 => voskenslaan & stationsbuurt 
 => Depintelaan 
  => Tim maakt doodle aan hiervoor. 
* jobbeurs (mail praktische info) 
 => 19 bedrijven nu, er is nog iemand geïnteresseerd. 
 
 
CURSUS 
* Lidkaarten:  
 er zijn nog mensen waarvan de lidkaart nog afgeprint moet worden en 
de lidkaart   van Tamas Gommers moet opnieuw uitgeprint worden 
omdat hij zijn lidkaart is    kwijtgeraakt op de doop. 
 
 
SCRIPTOR 
* STRAKSKE is toegekomen 
* Voor volgend strakske, andere drukker zoeken 
 => prijs 
 => slechte foto's 
  => suggesties zijn welkom bij michiel 
  => eventueel eens kijken voor zelfde drukker van VTK? 
* WiNA2 staat in kleine kelder 
 => als er iets uit de kelder genomen wordt, PAS INVENTARIS AAN. 
 
 
CULTUUR 
 
 
SPORT 
* datum paintball 
 blijft staan. 
 
 
***VARIA*** 
* frituur naar S9 
 => stef zorgt schachten dat ASAP doen! 
* Huisje WWW 
 => Peulders post een voorstel daarvoor op het WWW forum! 
* truien 
 => stef geeft emailadressen door aan Peulders 
* Redbull aankopen   
 => volgende keer dat er naar de macro gegaan wordt, breng mee. 
 
 
***RONDVRAAG*** 
* vanaf volgend semester 
 => wekelijkse todo lijst op de vergadering, die we de week erna 
evalueren. 


