Vergadering 18/02
Aanwezig: Niels, Jorg, Dries, Yasser, Alexander, Karen, Peter, Hélène, Bert, Konijn,
Lisa, Rani
Afwezig: Robin
Verontschuldigd: Astrid
Te laat:
Verslag door ...
Praeses:
 Aanwezigheid praesidium op activiteiten
o doe uw best om aanwezig te zijn
o als je niet komt: excuus
o voorstel om # activiteiten te verminderen, maar zo kunnen de activiteiten
wel populairder worden
 Praesidiumactiviteit
o vr 21/3 (dies natalis)
o bjorn, karen, rani, peter, robin,alexander
o namiddag: 13u
o start home astrid, middageten
 Uitnodiging Gerd Van Cauter
o Vrijdag 16 mei om 19:00
o presentatie studierichting in ‘t middelbaar
o lisa kijkt hiervoor: niels forward mail
 mailen naar pro-senioren voor 12u-cantus
Vice-praeses:


Penning:
 Budgetoverzicht 1e semester
o beter bezig dan we dachten
 Winst cocktailavond/jeneveravond
o kijkt volgende week
 Hoeveel vaten over bij Maxim?
o dinsdag zegt maxim: nog 2 vaten
 kosten affiches & tickets galabal
o €138 ipv €300
o komt mss door €150 voorschot zaal
Schachtentemmer:
 Evaluatie Bierbowling






o tof
Contractjes nadoop
o konijn stuurt ze vanavond door
schachtendinner
o op theo zijn kot
o geen vat bij le bleu
o contract bij point final nog eens laten tekenen
12u
o konijn mag ook afwisselen als temmen
o lot -> lijst van alle liedjes maken die kan doorgegeven worden aan alle
cantoren

Pr Intern:
 Affiches
o worstjesfeest komt volgende week
o peter maakt die van de paintball
o tegen volgende week
 commentaar weedpecker weekmeel
o geen mening of mening met naam
o aantal puntjes beperken
o tekst van activiteiten beperken
Feest:





Galabal
o shiften online
o helene rijdt voor winkel (en mss sam zijn gerief)
o fotograaf ok dankzij dries
o Lot: DJ
 €50
 eten & inkom
 ter compensatie voor alles
o Focking nice: willen 2 cd-spelers & mengpaneel voor het geval dat hun pc
oververhit raakt
o opkuis
 om 4u buiten -> geen ontbijt
 rond 14u op zaterdag
o tickets
 online: lagere drempel
 op affiche: kaarten ook aan de deur
 in het algemeen: galabals minder populair
o DJ’s -> minder fuifmuziek (naar volgende jaren toe)
Evaluatie Soirée Knokke-le-zoute -> goed
Worstjesfeest
o hotdogs deze week kopen -> dan prijs bepalen
o lange pistolets
o eetwedstrijd
 zoveel mogelijk in bepaalde tijd (30”)
 of vast # worsten zo snel mogelijk (afhankelijk van aantal
deelnemers)
 inschrijving op avond zelf

o

aantal


op basis van aanwezigen

Sport:





12u-loop
o factuur ontvangen
IFK Zwemmen
o protest deelnemers: volgende keer moet robin die persoonlijk vragen!!!
IFK-minivoetbal
Robin mag weer trakteren naar IFK’s (lieft bakken uit delhaize)

Cultuur:
 Evaluatie Dansles 2
o plezant
o kijken of het volgend jaar de moeite is
o ideeen
 danslessen in de cb
 op galabal zelf
 Spelletjesavond
o peter was ‘t wa vergeten
o vervangen door quiz
 Paintball
 Quiz
o probleem: emmy en A3 gereserveerd -> verplaatsen
o Spelletjesavond vervangen door quiz op 3/4
o Zelfde avond als PRIME problem solving avond
o affiche, spotlight, …
o 11/3: na vergadering: testquiz
 jorg, yasser, konijn, lisa
o prijzen
 koeken kopen
 prijzen van scriptor
 idee: WiNA goes Aalst carnaval
Cursus:
 subatomaire is nog altijd niet binnen
 konijn wil zijn fiets terug
Pr Extern:
 Pizzahut-bonnen
 Uitkijken naar andere boekenleveranciers
Scriptor:
 Galabalstrakske
o Sponsorcontract Point Final
o Contract Le Bleu
 For Science idee: ballmer peak -> combinatie met dev-team vergadering



quiz toevoegen



Lan der wetenschappen
o lisa geeft kassa op de vergadering
o peter haalt sleutel van bij katja
o vrijwillergs voor shiften: bert, peter, alexander
Evaluatie Codesprint
o Peck is ne rare jongen
Gotcha
o momenteel 22 inschrijvingen
o prijs winnaar: scriptor zijn vakje

IT:




Varia:





Lisa kassa voor galabal
Schema voor 12u cantus
Automaat kapot
Ontbossing Niels/Dries/Rani

