
 
Aanwezig: Lisa, Klaas, Felix, Bert,Hans, Nilleke, Hannes, Annelies, Ann, 
Stef, Gauthier, Javache. 
 
 
***KALENDER*** 
 
Wk. 1[26/09]: Wina Dag  (di    ) 
  SKO   (wo    ) 
Wk. 2[03/10]: Openingsfuif (wo    ) 
  Spelavond (dinsdag  18h30 - 22h30 ) 
Wk. 3[10/10]: Openingscantus  (ma    ) 
  Beiaardcantus (woensdag 17h00 - 22h00 15€) 
  Filmfestival? 
Wk. 4[17/10]: Voordoop 1  (dinsdag & maandag) 
  Top 100 (Dinsdag) 
   systeem van stemmen (IT) 
   Top 5 indienen 
  Spaghetti / Spelletjes (Donderdag  ) 
   Nog GEEN zaal  //Alternatief resto 
   ook ereleden en proffesoren uitnodigen 
   Borden en bestek voor kijken via resto [BERT] 
Wk. 5[24/10]: IFT  (ma    ) 
  Pizza avond / VoordoopII (Dinsdag  ) 
  Cultuuractiviteit(wo/do    ) 
Wk. 6[31/10]: 3 dagen verlof (ma-wo) 
  Zombie clubavond(di    ) 
   Lisa mailt naar maxim voor zombienight 
   Inkleding 
  Doop   (do    ) 
Wk. 7[07/11]: Geen les  (vrijdag) 
  Verbroederingscantus (di   ) 
  Kaartnamiddagen iedere middag 
Wk. 8[14/11]: Geen les (ma-di    ) 
  Cocktailavond (dinsdag   ) 
  Brouwerijbezoek (woensdag of donderdag, liefst naar de avond 
toe) 
Wk. 9[21/11]:  Bierkoning / bitterb (Di   ) 
  FK fuif  (wo    ) 
  Begin Studeren @ s9 
Wk.10[28/11]: Cantus  (ma    ) 
  Quiz  (wo/do    ) 
   Quizcommité 
    Lot, nilleke, hannes, javache, bert, klaas 
   A3 reserveren 
   drank? 
  Studeren @ s9 
Wk.11[05/12]: zwemmarathon (ma    ) 
  Streekbierenavond(di    ) 
  Studeren @ s9 
Wk.12[12/12]: Massacantus (wo    ) 
 
 
 
 
 
 
***CULTUUR*** 



 
* Cultuurcheck's aankopen (10€ voor 5 dingen) 15STUKS  => 75 
activiteiten 
 Filmfestival 
 Concert 
 Cinema (studioskoop / sphinx) 
 Toneel 
 Jazzconcert / Bijloke 
 
* Filmavonden S9 
 Eventueel in CB 
 
* Karaoke Avond [2de semester] 
 
* Spelavond [2de week] 
  
 
***ACTIVITEITEN*** 
STERRE 
* Kaartnamiddagen 
 
* Pannenkoeken : Maandag 17 oktober 
 Dag op voorhand bakken! 
 
* Soep  : maandag 21 november 
 Vragen CM voor sponsoring STEF kijkt  
 Dag op voorhand maken 
* Spelletjes / sportactiviteit over middag 
 Vaste dag in de week?  dinsdag 
 Reclame maken voor activiteiten 
 
* Jaarboek foto's 
 Aankondigen! Minerva, in de les, mailen, shitfuckloadof 
 ZEKER alle 1ste jaars 
 Donderdag 13 oktober 
ANDERE 
* Spelletjes via website 
 vraag michiel 
 Scores bijhouden 
 tegen elkaar spelen. 
 
* Openingsfuif 
 DJ nodig? Gauthier draait, eventueel de maat van Hannes 
 
* Streekbierenavond 
 6 of 8 biersoortjes 
 Via forum bieren voorstellen 
 
* Galabalcomité 
 Feestjes, Gauthier, Hans & Robbert(?) 
 Sioux zaal 
  150€, DJ's included 
  Romy pils 
  capacity 250 man 
  2€ bier; 3,20€ duvel 
  Geen keuken 
 We nemen de zaal 
 



* Foute fuif  [Week 3 sem 2, Do 1 maart] 
 Samen met andere kringen 
  Lisa vraagt VLAK 
 
 
***VARIA*** 
* Vergaderingen op dinsdag [17h30] 
 
* Tarieven voor de ereleden 
 Prijsplafond 10€ 
 andere prijzen blijven hetzelfde en voordelen ook 
 
* Grote kelder verven 
 11-15 november 
 Kleuren op het forum beslissen 
 Bert kijkt of we dat geld krijgen van de univ 
 
 
***RONDVRAAG*** 
* Truien? 
 Bert port peulders 
 
 
 
 
 
 goedkeuren, pizza-avond?, nieuwe activiteiten voorstellen 
Spaghetti: praktisch, prijs 
Top: stemsysteem, DJ 
Openingsfuif: DJ eerste uur? 
Streekbieren: welke bieren 
Galabal: commitÃ©, zaal 
Foute fuif: alleen of met andere kring, zaal 


