Vergadering grote kelder 22/02/2011
AANWEZIG: Michiel, Peulders, An, Javache, Sander, Robbert, Stef, Failix,
Gauthier, Tim, Lisa
VERONTSCHULDIGD: Bert, Felix
AFWEZIG: Janiel, Janos
Gastverslagschrijver: Tim
***FUNCTIEOVERLOOP***
PRAESES
* hamers lustrumcantus
voor elke prosenior die de cantus leidt een hamer maken
naam, wina, wina75 logo laten graveren (door Peulders zelf)
kost: 3.5 euro per hamer
algemene goedkeuring
* idee voor uitdoeners 24 uren cantus
Peulders denkt hierover na
* verleggen vergaderingen
reden: meerdere mensen die niet kunnen op dinsdagvooravond
naar maandag 18.30
* status schildjes
nog 31 schildjes over
PENNING
* afrekening jeneveravond
iets meer dan 500 euro winst (hoera!)
SCHACHTENTEMMER
* Cantus
weinig volk
wegens verkleedthema? -> off the record laten weten dat niet
verkleden geen probleemn is
weinig schachten? -> stef telkens mail sturen naar schachten voor
reclame
* Gratis vat
Stef stuurt een mail naar schachten
* Bierbowling
beter ook iets meer vragen dan vroeger, prijzen zijn opgeslagen
leden vs. niet-leden prijs?
PRINTER
niks
PR EXTERN
* jobbeurs
19 bedrijven
gauthier zet shiften online
iedereen maakt reclame in de klassen!
* uitleg + verdelen gerief sponsortochten
zie forumtopic voor prijzen

materiaal ligt in kleine kelder
flyers + contracten + invulformulier meenemen
contacteer je collega's and go!
CURSUS
* Cursusprobleem Wetenschappelijk rekenen
15 euro kosten aangezien ze zelf nog print moesten instellen
beter zelf doen, Lisa zet dit op wikipagina voor volgende jaren
FEEST
* Croques
shifts staan online
machines: Peulders, Gauthier, Lisa
gerief kopen: Robbert en Janos
* Activiteiten doorgeven aan Maxim
Robbert neemt agenda mee naar CB
* Speciale clubavond Lustrum
doen we hier iets op?
eventueel zelfde systeem als gepland bij St. Patricks
(maxim biedt iets goedkoper aan, winst gaat naar hem)
Robbert denkt hier diep over na. Heel diep.
* Galabal
Comite moet samenkomen!
Dringend beginnen met plannen (inkleding etc.)
SPORT
* paintball
voorschot is gestort
Felix zet inschrijvingen open
SCRIPTOR
* Lustrumstrakske
Michiel zet topic online
IT
* Devteam meeting
Javache legt een devteam meeting
* Wina75 site
Javache werkt hier noest aan voort
CULTUUR
negative
***VARIA***
* praesidiumguidogidsrolling
met overschot van de gidsen
meeste bons zijn nog geldig
Schachten scheuren onze bons eruit
Datum???
* Reclame aanvragen op urgent.fm
* jaarverslag

heel saai
veel gratis eten en drank (goddammit!)
* kelder
ideen voor gezelliger te maken?
Taak1: Ditch Jezus en Eskimo.

