Vergadering grote kelder 15/02/2011
Aanwezig:
An, Felix, Gauthier, Michiel, Peulders, Failix, Robbert,
Niesl,
Jarn, Janos, Javache, Bert
Afwezig:
Pietje, Tim
Verontschuldigd: Stef, Sander
Te laat: Lisa
***FUNCTIEOVERLOOP***
PRAESES
* statuten: voor en tegenstemmen, persoon met meeste tegenstemmen wint,
bij meer
tegenstemmen dan voor beslist oud-praesidium
=> Peulders schrijft dat uit
* AV:
-weinig boeiend,
-subsidies: 1200euro
-spaghettiequiz
-beiaardcantus: leffe roubie, met vestje met logo, zonder kiel,
niet kotsen
=> kleine kans dat het doorgaat
-cantoravond: zelf betalend (mss vices en senior)
* ideetje lustrum: Koen De Wulf, comic, gratis try-outs in gent
=> tijdens optredens in de tussentijd
* infodag: zelfde dag galabal
-Bert
-Javache
-Peulders
-contacteer Tine Librecht
=> iedereen contacteert extra mensen om te helpen en stuurt dit
door naar Felix
VICE
* Verkeerslicht???
PENNING
* Uitbreiding kassabestand: 2 extra kassa's
=> zie hubo, macro
* Story:
-slechte comunicatie met levering die te kort is
=> Gauthier gaat eens praten op eindbeoordeling
* Challenge:
-werkgroepen ok
-opdrachten
* schulden: nog steeds niet iedereen heeft betaald
-Thomas Van Hove
-Elvis Willems
-Fristi
-Laurens De wispelare
-Stijn diependaele
-Jasper Souffrio
-Bram Lampe
-Jens Hendricks
-Dave
-Nicky
-Kim van Rudolf
=> niet meer toelaten op activiteiten
=> contacteer fk
* 24cantus: komt volledig, ondersteunen cantor

SCHACHTENTEMMER
* themacantus: 20h @ frontline
* wil je een 1tje senior zijn?
PR INTERN
*...
PR EXTERN
* guidogidsen: neem wat je wil
* sponsortocht: shiften online, vervul ze deze week of volgende
-naturasponsoring: bepalen een maximum wat we dan doen ermee
=> Tim & Gauthier kijken ervoor
* 7377'n
CURSUS
* uitverkocht
=> er worden morgen nieuwe geleverd
=> communiceer dat er nieuwe cursussen zijn
* boeken subatomaire: goed idee om boeken te gebruiken van vorig jaar
FEEST
* jenever: -geen chocolade en cuberdon, lijsten zijn ok
-er is normaal genoeg
-shotglaasjes van 2cl => gebruik de oude
-1euro/jenever, 5euro/6jenever => drankkaarten
* croques: -1maart => affiches
-machines: peulders, lisa

SPORT
* minivoetbal bacchus: oefenmatch
SCRIPTOR
* bekijkt nieuwe drukker
* eerstvolgende is lustrumstrakske
IT
* gotcha is begonnen!
CULTUUR
* museum => affiche
* poker

***VARIA***
* forumtopic aanvullen
* galabal!!!

* inschrijven Galabal
=> Javache zet online
* uitnodigingen galabal
=> Michiel
* we kapen een roos paard op blandijn
* schildjes: vrijdag haalt peulders die
* microgolf kopen tegen lustrum,
ook potten en vuurtje kopen

***RONDVRAAG***
* Gauthier:
*
*

*
*

-geen shiften meer verplaatsen
-affiches jobbeurs hangen op
Javache: inschrijving wan is open
Failix: kleur truien => we gaan stemmen
RONDE 1
blauw: 1
rood: 2
grijs: 0
bruin: 4
rose: 1
paars: 1
RONDE 2
blauw: 4
rood: 1
bruin: 5
RONDE 3
blauw: 6
bruin: 6
=> we laten de keuze? => peulders mailt daarvoor
met gele opdruk
Robbert: hoeveel schachten slagen?
=> vraag Stef
Peulders: raad der senioren in de cb, er moet nog iemand mee

*********************************************************************

