2011-05-10 [Grote Kelder]

Aanwezig
: Peulders, Ann, Pietje, Robbert, Bert, Lisa, Compi, Failix, Michiel, Tim, Gauthier,
Javache, Felix, Janos,
Verontschuldigd : stef
Niet aanwezig : Jarn, Niels

** Statuten & -aanpassingsteam **






**Truien

Team
: een paar personen die zorgen dat er goeie, klare voorstellen zijn om
de statuten aan te passen, zodat het praesidium volgend jaar kan deze aannemen of
verwerpen
Statuten
:Janos komt met een nieuw voorstel voor statuut rond verkiezingen
o [artikel komt online]
o Artikels gaan er rond om de verkiezingen iets minder populistisch te maken
door campagne in te perken of zelfs volledig te verbannen.
 Vanuit het praesidium komt veel tegenstand.
o Campagne toont motivatie aan
o Leuk voor de leden
o Zonder campagne is het héél moeilijk voor een
onbekende kandidaat om binnen te raken
 Kiescomité is voor omdat
o [quote Pietje] omdat de mensen die hun stem
zouden uitbrengen meer interesse zouden hebben in
de persoon die hun functie zal uitoefenen. Ipv
stemmen te ronselen via gewoon zaken uit te delen.
o We leggen voorstel klaar voor het volgende praesidium
o Volmachten:
 Max 1 per persoon
 Mits grondige reden
 Identiteitskaart & wina kaart en handtekenening
o Telling is openbaar, maar uitslag wordt niet gezegd aan de aanwezigen
o Master computerwetenschappen moeten kunnen stemmen als ze de
bachelor informatica gevold hebben.
o Budgetlimiet instellen
o Budget OOK voor tegenkandidaten MAAR als daarvan gebruik gemaakt
wordt MOETEN de kandidaten zich gaan voorstellen in de lessen.
Janos zet deze allemaal online en past ze aan. Dit is dan een voorstel voor het
praesidium volgend jaar.

o

21 bestellingen binnen, janos neemt de 22ste
o We bestellen dus de truien.
o We maken daar een 70tal euro winst op

** Ereleden Gratis?
o
o

Moet in de statuten dat het praesidium beslist wat de bovenlimiet is.
o Janos maakt daar ook eens tatuut voor.
Wat doen we nu, geven we dat terug of laten we dat niet
o De ereleden krijgen hun geld terug in 13€ tequila. Hurray!
o De vice communiceert dat.

** Afrekening bierbowling
o

Give or take -172€

** Eventuele deal voor desperados/corona
o
o

Voorlopig niet, misschien achteraf!
Zowiso onthouden voor volgend jaar

** Datum vat le bleu / 40€ confrater
o

Tim beslist datum: volgende week maandag!

** Laatste 3 pizza bonnen
o

Eten we volgende week op

**Foto’s logo’s sponsors lustrum
o

Peulders stuurt die door

**Andere lustrumfoto’s online zetten
o

Stuurt peulders door naar javache

**Jenevervoetbal
o
o

Jenever is in orde
Stokken voor goals liggen in grote kelder

**Tequilaavond
o
o

Iedereen weet zijn shiften
Desperados die wij hebben gekocht, die eerst wegwerken
o ZORGEN DAT WE ALLE FLESJES TERUG KRIJGEN!

**Grote kelder sleutel
o
o

We missen nog steeds een sleutel van de grote kelder
Gauthier heeft die misschien

o
o
o

We controleren dat nu
Compi is verward
Ei past, de sleutel is gevonden

** Iedereen heeft zijn gewone sleutel nog
**De douche afzetten tijdens het mastruberen levert al snel 6% minder uitstoot op!
**Iedereen die wil mag premixen pakken
**Iedereen neemt zijn lint mee vanavond!
**Strakske
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Galabal
Tequila
Uitslag
Mdame soleil
Woordje
Woordje van de nieuwe
Kroegentocht
Sterrerock? Lucas?

***RONDVRAAG***
o
o
o

Ann heeft een wina vlag geplant
Failvlag? Volgende week dinsdag? Peulders vraagt of hoe dit gaat geregeld worden

