Praesidiumvergadering 26/02

Aanwezig: Niels, Robin, Annelies, Astrid, Hannes, Laurens, Dries, Felix, Lisa,
Björn, Jorg, Hans
Verontschuldigd: Ann, Konijn, Lot
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Functies
• praeses
auto: volgende week donderdagnamiddag
www: lisa heeft gekeken naar huisjes, id buurt van sint niklaas evt toch
laten doorgaan? ja dus. volgende week www vergadering na de gewone
vergadering, iedereen die mee wil doen kan dus.
16 maart infodag voor laatstejaars in ICC gent. 2 informatici, 2 fysici, 1
onbekende wiskundige.
• vice
Harold zou schulden al betaald hebben. Annelies gaat controleren.
Ann mag 350 euro uitgeven aan ereledenactiviteit.
Ann moet zorgen dat er een mooie lijst is van ereleden die gratis naar het
galabal mogen komen.
Erelidkaart Henk Vrielinck in kleine kelder: dubbel of?
• PR extern
iemand die de vlag van kbc kan uithangen? Niels doet dit.
foto’s van de kbc
dries mag de zatte foto’s trekken
vree goekoop boekskes in kleur afprinten? lisa: evt. printconcept.be
• PR intern
affiche voor de 12-urencantus
sleutel van cursuskot? tga zeker konijn zijn e!
deze week truien in weekmail, zeggen tot wanneer men kan bestellen.
• IT
in wiki gotcha uitleggen, misschien request tot verbetering.
• feest
Galabal: lijst van alle FK-praesidia.
Basel: om half negen praesidiumfoto.
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Shiften worden nog medegedeeld. Annelies, Dries, Felix, Robin, Lisa en
Hans kunnen evt. vrijdagnamiddag nog helpen.
Verloop galabal: 7 tot 8 opzetten , vervolgens receptie, ronde tafels, broodjes, er wordt rondgegaan met hapjes. Om 9 uur komt de rest binnen.
Groepje speelt tot 10 uur. Om elf uur openingsdans. Inkom: papiertjes
met 2 mannennamen en 2 vrouwennamen, om 1 uur uitroeping king en
queen. Gaat Tijuana akkoord met koffie shizzle etc. desnoods in CB. Er
wordt gekeken voor walkie-talkies, er is nl. slechte ontvangst in den Tij.
Hapjes worden gemaakt op nieleken zijn kot.
7 Jeneveravond: er staat nog peperjenever in de kelder van vorig jaar.
Opletten bij per ongeluk verkeerde jenever! Jorg is een vent.
• schachtentemmer
affiche 12-urencantus
vvn, nieleke heeft nog 24-urencodex. van 4 tot 4, ontbijt in de canard.
voor de 24 uur van de canard heeft wina geen andere rol meer.
• sport
we zijn door op het volleybal!
men heeft Robin gevraagd om nieuwe truitjes te bestellen. Tzijn er te
weinig en met lange mouwen en das lastig.
vandejaar materiaal, truitjes hangen af van winst/verlies dit jaar.
Schaatsen morgen: waarschijnlijk rond de 20. Geld afhalen is niet nodig.
Tegen donderdag inschrijvingen pingpong.
• cultuur
karaokebar doet een actie voor ons. Lot mag mailen dat er 30 man komt.
banner is afschuwelijk (mening van IEDEREEN!)
• cursus
Niels Fernandez Krohn zijn lidkaart?
• scriptor
galabalstrakske tegen vrijdag af normaalgezien. Het is niet nodig alles
mee te nemen naar den Tij, 150 is waarschijnlijk voldoende.
• cantor
suggesties voor liedjes 12 urencantus: best topic op het forum.
• penning
-
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Rondvraag

Robin: pulls; dezelfde maat? niemand heeft een idee. Beter te groot dan
te klein!
Lisa: 12-urenloop: boetes als je geen shift komt doen.
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Hannes: heeft kuisgerief nog niet terug. Lisa betaalt.
Dries: heeft lisa guidogids nog? Nop.
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