
Vergadering 1 – deel 1: varia 
-------------------------------- 
tarieven ereleden 
verf 
Sterre-activiteiten 
 
Vergadering 1 – deel 2: kalender 
 
Kalender: goedkeuren, pizza-avond?, nieuwe activiteiten voorstellen 
Spaghetti: praktisch, prijs 
Top: stemsysteem, DJ 
Openingsfuif: DJ eerste uur? 
Streekbieren: welke bieren 
Galabal: commité, zaal 
Foute fuif: alleen of met andere kring, zaal 
 
 
ZWEVEND PUNTJE 
cantor 
auto 
 
Vergadering 2: introductiedag & WiNA-dag 
------------------------------------------ 
aanwezigen: bert, zattelies, nieleke, hannes, lot, an, hans, gautier, 
javache 
 
INTRODUCTIEDAG 
 
Infostrakske: Scriptor 
 bijna klaar: nog vakbeschrijvingen, vakgroepen 
 dukker: multicopy 
  enkel cover is in kleur voor foto's,  
  de rest kleur zijn sponsers 
 
affiches voor eerste activiteiten maken: PR Intern, verantwoordelijke 
activiteit 
 affiche openingsfuif besteld 
 wina-dag: nog opzetten uren presentaties, gratis vat cb 
 openingscantus: lot maakt er eentje 
 
lidkaartontwerp: welke sponsors moeten daarop?  
  Skyline (10% op dinsdag en cantussen) 
  KBC, Pizzahut, Canard Bizar, Story,  
 aanpassen op site (IT) 
 sponsers: zie forum 
 lidkaart: zelfde formaat 
  lot kijkt eens voor een voorstel 
 maken op de introductiedag zelf 
 
lidgeld: 10euro 
 
welkomstpakketten samenstellen: PR Extern 
 Stef is ermee bezig 
 condooms van het fk 
 Balpennen, netplannen, samples procter and gamble (parfum) 
 KBC: zak, stylo, latje, gangmakers, kalenders, postits 
 Smals USB sticks gaat te laat toe komen 
 



broodjes bestellen: PR Extern 
 11h30 afhalen met 2 mensen (geld meenemen, er zijn er 160 besteld) 
 
tap+vaten bestellen: PR Extern 
 besteld 
 
presentatie maken: PR Intern 
 hannes zal ervoor kijken (an mailt die van vorig jaar) 
 
ontspanning bedenken voor tijdens het wachten: Annelies, iedereen 
 
cursussen 
 worden woensdag om 15h allemaal geleverd 
 
Verloop van de dag: 
*9h30 ledeganck 
 (min6) (op sterre 4 � 5 man) 
*10h30 vertrek naar sterre 
*11h aankomst s9 & s2 
 presentaties 
*12h iedereen aan s9  
*12h eten/registreren/rondleiding op sterre  
 3mensen broodjes & drank 
 2 registratie 
 2 rondleiden 
 3 lidkaarten 
 groepjes van -+ 20 
 cursusverkoop voor glazen kot 
*14h30 gratis vat (1groot + 1klein) 
 
rondvraag: 
gautier wil veel wijven 
pc voor de cursussen 
geen deal met redbull: babbel eens met sander voor golden power 
 
 
WiNA-DAG 
 
ontbijt: wie(lijst later)?  
 Koffiekoeken: bakkerij luc (hans gaat vragen voor chocoladekoeken 
en croissant, 150 koffiekoeken)  
 warme chocomelk & fruitsap 
 koffie: met de overschot  
 
ontspanning 
 WiNA-spel: volledige tocht rondom het sterre (zie forum voor de
 regels) 
 summopakken & suikerspin voor 100man: 150euro + 100euro 
  stemming: 9 voor 
 zattelies vraagt nog eens voor de spelletjes 
 spelletjes laten spelen  
 
presentaties: wie, wanneer? 
 geen proffen 
 wiskunde: vraag robbert 
 informatica: hannes & nielleke 
 fysica: vraag lisa 
 



Wat na presentaties? 
 zie ontspaning 
 
groentjes 
 tomaten snijden 
 wortels 
 salade 
 
brood bestellen bij (turkse) bakker: Lot kijkt daarvoor 
 hoeveel: 40 broden + 15 stokbroden  
 
vat (1groot + 1klein) 
 
vlees voor 250 man 
 
TODO 
bert kijkt voor a3 op WiNA-dag 
Lot kijkt voor broden op WiNA-dag 
 strakske 
presentaties: lisa & robbert vragen om te doen en of er nog iemand is 
Hans kijkt voor koffiekoeken op WiNA-dag 
 deal met golden power 
Hannes presentatie introductiedag (vraag eens aan an) 
 affiches laten drukken en ophangen 
Gauthier sumo & suikerspin 


