AANWEZIG: Bert, Ann, Compi, robbert, FelixII, Stef, Tim, Javache,
Peulders, Felix, samuel, Michiel, Janos
Afwezig:
verontschuldigd: Jarn, Niels, lisa, pietje, Gauthier
Datum 04 april 2011
***FUNCTIEOVERLOOP***
*p*raeses
* Keldersleutels [grote]
> Terugleggen ! [@lisa]
* Morgen == spaghettiequiz [FK]
> inschrijven kan tot vnv 21h00
> begint om 18h00 morgen
* Bedankje van de praeses voor het lustrum! Hurray!
> Naar volgend jaar zeker leren uit evenementen
> Herhalen van bepaalde dingen zoals QUIZ en WOK etc...
* Kiessysteem vernieuwen?
> nu niet meer mogelijk, tenzij we in de paasvakantie
vergaderen
> Kiescommité zal het precieze verloop van de verkiezingen
bepalen
* Kiescommité
> Janos
> Kidk
> wie komt er op voor 3rde lid op?
*v*ice
* Ereledenactiviteit
> hulp
> Ann
> Robbert
> Compi
> Tim
> Zaal is bevestigd zodra Penning betaald!
*p*enning
* Waarborg uitleendienst
> morgen gaat peulders achter de waarbord [250€]
> Kapiteinstraat 55
* DJ's fuif betalen?
> Alles blijkt betaald te zijn!
* Drank
> factuur wordt opgestuurd
* Tent
> 850 al betaald
> totaal 1250 + mazout
> factuur wordt opgestuurd
*f*eest
* Nacht der wetenschappen
> vanavond vergadering!
> Chemica doet niet mee, door plots ontgroening
> Wij draaien shiften.
* VWK forum
> janos krijgt mails van spammers
> IT verwijderd dat

*S*chachtentemmer
* Bierbowling niet in orde
> nog niet gereserveerd!
> Peulders gaat vandaag!
* ontgroeningscantus staat al vast
*C*ultuur
* Kroegentocht
> excuses voor te laat zijn, waardoor verplaatst moet worden
> verplaatst naar 2 MEI
* Poker
> datum? 9 mei of 12 mei
> sander contacteert de zaal
*i*t

* Devteam meeting morgen
> pizza voor de aanwezigen
> Tim en peulders zorgen voor de bonnen

*C*ursus
* geen cursussen aanwezig
*I*ntern
* topics en activiteiten aanmaken!!!
* Peulders bezorgt zijn foto's aan Ann
*E*xtern
* status jobbeurs
> evaluatie jobbeurs [eens aan gauthier vragen]
* vat 30l maes dat we gratis gingen krijgen
> tim regelt dat
* 3rde jeneveractiviteit == jeneverdropping WWW.
*S*port
* woensdag vergadering 12u loop
> vergadering met sporten en praesessen
> felix sms't uur door naar peulders
*S*criptor
* Strakskes verdelen!
***VARIA***
* Foto's
> shuffled vraagt foto's van zichzelf
* Status truien
> momenteel 2 bestellingen!
> mailen naar peulders daarvoor!
> mond op mond reclame!
> moet in veelvoud van 11!
* Archief naar Ugent!
> pietje en peulders
* Opkuisen kleine kelder!
> afspreken in de paasvakantie daarvoor!
* Friteuse uitkuisen! VOOR DE ONTGROENING
> stef kijkt naar voor!
***RONDVRAAG***
* Tshirts: maxim ging daar de helft van betalen.
> peulders vraagt

* Koffiekoeken ontbijt galabal
> aanrekenen aan maxim!
* Opvolger van Tiny bij KBC doorgeven aan bert.
> peulders mail daar nu voor
* Lustrumrekening wordt geannihileerd

