Agenda vergadering 16 mei
aanwezig: Felix, Ann, Peulders, Javache, Hannes, Janos, Bert, Michiel, Annelies,
Niels, Stef, Robbert, Nielek, Failix, YAnnick, Lot, Hans, Klaas, Lisa, Pietje
Te laat: Tim [komt te laat nog binnen]
verontschuldigd: Gauthier
Afwezig: Compi
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sleutels bij desbetreffende personen geven. NU ONMIDDELLIJK.
 Sleutels worden doorgegeven. Hurray!
Peulders roteert
wiki aanvullen!
Peulders geeft vergadering door aan Bert.
FK-cantus: 5 namen
 Tim
 Failix
 Felix
 Michiel
 Stef
zwanenzang, 05/07
 dag voor de proclamatie
 gaat door in CB
 Blackass en propolis
Lintjes
 Linten storck in Aalst
 ge rijdt
 ge rijdt af
 ge rijdt azo
 en verder gaat peulders de info aan bert geven.
 Minstens een maand op voorhand
 groetjes van Pietje aan die mens.
 Voor Felix, Failix en Javache gewoon extra jaartal op hetzelfde
lint.
financieel overzicht 2010-2011
 Nog steeds niet af.
 Ongeveer
laatste Strakske
 Donderdag of vrijdagmorgen komt dat binnen
 Felix deelt uit aan ereleden
 De rest verspreiden, maar hoe?
vat le bleu
 Aan iedereen gemeld die het zou moeten weten
foto oud praesidium
 niet iedereen is er.
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Pornostiek hoeveel bert gaat drinken
 Michiel maakt google doc aan
tettn
veel succes
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datum praesidiumweekend, voorstel: 16/09 tot 18/09
 op forum komt een topic
comités [voorzitters nu, die stellen een klein comité aan dan]
 WWW comité
 Felix
 Galabal Comité
 Feesten
 WAN comité
 IT
statuten aanpassen
 Team: Pietje, Peulders, Velociraptor, Javache, Janos
introductiedag: vrijdag 23/09
 Iedereen dag vrijhouden!
gratis vat: 180/15=12
 Nieuw praesidium geeft gratis vat
 23h00
opkuis kelder(s)
 5 juli moet iedereen hier komen helpen om de kelder op te kuisen
[uitgez. geldig excuus]
 Grote kelder: Iedereen denkt es na over hoe we dat precies gaan doen
goed nieuws over de deur :)
 There’s a hatch!

Vice



ereleden zagen.?
ereledensysteem site automatiseren (michiel?)
 Javache helpt me daarmee.

Penning [afwezig]



overdracht rekening
let op voor litouwse munten!
 die lijken op eurostukken zo blijkt

Cursus


kot ziet er proper (en leeg) uit
 houden zo!



brainstorm cursussysteem site
 lisa is daar mee bezig

Feest


openingsfuif
 6 oktober
 rector
 nu al vastleggen
 happy hour 10-11
 goed vragen wat de voorwaarden zijn
 gratis inkom == geen sabam

Schachtentemmer


datum + zaal vacantus, voorstel: vrijdag 22/07
 Robert legt zaal vast op 22/07

Sport


goeie 12-urenloop

Cultuur
Scriptor




coöptatie
 We willen een scriptor
 Nu hangen we vacature uit
 volgende vergadering [na opkuisen kelder] stemmen we over
kandidaten [nadat kandidaten zich voorstellen]
Starterke
 moet zo snel mogelijk in orde voor de inschrijvingen!
 kandidaat scriptoren moeten starterke maken [bert zet voorbeeld
online]

PR-extern
PR-intern
IT



forum-rechten, wiki registratie, etc
accounts op WiNA2

RONDVRAAG




Pietje wil weer medewerker worden
compenstaties als medewerker bespreken

