Vergadering Grote Kelder 14-12-2010
Aanwezig: Peulders, Janos, robbert, michiel, javache, gauthier, Jarn,
Felix, Tim, Failix, Nils, ann
Afwezig:
Verontschuldigd: Stef, Sander, bert, lisa
***Functieverloop***
PRAESES
=> Vanaf nu, altijd vergaderingen op maandag om 18h00!
=> 3 galabals vrijdag
VICE

Felix

=> Javache, bert en Peulders gaan naar infodag der wetenschappen.
=> Felix laat dit weten aan prof. Detavernier
=> Peulders maakt voorstellings A0, en stuurt dit door naar
=> Galabaluitnodigingen komen in orde
=> worden morgen gedrukt en verstuurd
=> volgende week uitgedeelt! IEDEREEN IN KOSTUUM

PENNING
=> Overzicht jeneveravond
=> nog niet mogelijk door nog geen rekening D'hondt
=> geld sponsortocht in vakje
=> Praesidiumweekendhuisje is eindelijk terugbetaald! €60
=> Massacantus medewerkers moeten nog teruggestort worden
=> peulders kijkt daar voor
FEEST

=> krok ms avond
=> Lisa heeft machien
=> Peulders heeft machine
=> Gratis vat
=> stef kondigt dit aan ad schachten
=> Voor Tequila avond gaat TDN draaien

SCHACHTENTEMMER
IT

=> nieuwe WiNA server online
=> we nodigen DICT uit om gratis te komen BBQ'n
=> site galabal komt asap online
=> contains easter egg

PR INTERN
=> Affiches
hangen op
=> medewerkersaffiche
=> Quiz affiche
moeten dringend ophangen
=> LUSTRUMAFFICHES!
=> voor jobbeurs, neem fototoestel mee!
PR EXTERN
=> Sponsortochten zijn ongeveer halverwege gedaan
=> ongeveer 50% gedaan
=> tegen einde deze week moet alles gedaan zijn!

=> op straffe van spanking door peulders
=> Jobbeurs
=> Zie forum voor shiften
=> nodig uw jaar uit!
=> makro: michiel gaat mee
- 2 grote potten
- microgolf / combi
- kassa's
- BBQ tang(en)
- 8 cola
- 5 ice tea
- 3 coke zero
- 8 trays redbull
- spitbull shakers [plastiek, cheapass]
CURSUS
=> extra cursus natuurkunde, laten drukken bij story
=> morgen levering cursussen
SCRIPTOR
=> galabalstrakske topic komt asap online
=> woordje van de praeses
=> interview frank de clerck
=> morgen naar het archief
CULTUUR
SPORT

=> lopen op woensdag ipv dinsdag
=> vervang hier de affiches!
=> Paintball: te weinig inschrijvingen! WE MUST HAVE MORE

***LUSTRUM***
Lees allemaal het lustrumverslag en volg het forum goed, want het zal
zeer rap gaan. Donderdag is er opnieuw vergadering!
Ann nodigt de decaan en de rector uit.
***VARIA***
=> als de automaat bijgevuld wordt, check of de blikjes overdatum
zijn
***RONDVRAAG***
=> Truien
> inschrijvingen worden geopend
> we doen 2 kleuren
=> aanpassingen cursussite doormailen naar it@

